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ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 410/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Eletrônico nº 4123
/2018, resolve deferir a primeira prorrogação da requisição do servidor OZAIAS PEREIRA
CORREA, ocupante do cargo de Agente de Administração, pertencente ao quadro de servidores
da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, para continuar prestando serviços no Cartório
da 34ª Zona Eleitoral de Chapada dos Guimarães/MT, por mais 01(um) ano, com efeitos a partir do
dia 18/07/2019, convalidados os atos desde então, nos termos do art. 55 da Lei nº 9784/99, art. 30,
XIII, do Código Eleitoral, art. 2º, §1º da Lei nº 6.999/1982, art. 5º, §4º e art. 6º, caput, da Resolução
TSE nº 23.523/2017 e determinações constantes do Acórdão TCU nº 199/2011 - Plenário, com a
alteração dada pelo Acórdão TCU nº 1.551/2012 - Plenário.
Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 406/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Eletrônico nº 5.335
/2017, resolve DEFERIR a segunda prorrogação da requisição da servidora MARINA PAULA DE
ARRUDA, ocupante do cargo de Datilógrafa, pertencente ao quadro de pessoal do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para prestar serviços no Cartório da 39ª Zona Eleitoral Cuiabá/MT, por mais 01(um) ano, com efeitos a partir do dia 01/12/2019, nos termos do art. 30,
XIII, do Código Eleitoral, art. 2º, § 1º, da Lei nº 6.999/1982, art. 5º, §4º e art. 6ª, caput, da
Resolução TSE nº 23.523/2017 e determinações constantes do Acórdão TCU nº 199/2011 Plenário, com a alteração dada pelo Acórdão TCU nº 1.551/2012 - Plenário.
Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 407/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI e XXXIII, do Regimento Interno deste Tribunal; e
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 06987.2019-9 (SEI),
RESOLVE
Art. 1º Designar a servidora requisitada SUELLEM ALINE DE SOUZA, para a função comissionada
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Art. 1º Designar a servidora requisitada SUELLEM ALINE DE SOUZA, para a função comissionada
de Assistente I - FC-1, vinculada ao Cartório da 38ª Zona Eleitoral - Santo Antonio de Leverger.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 408/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI e XXXIII, do Regimento Interno deste Tribunal; e
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 06507.2019-9 (SEI)
RESOLVE
Art. 1º Dispensar a servidora JULLIANE SILVA CONCEIÇÃO, Analista Judiciária - Área Judiciária,
da função comissionada de Assistente I - FC-1, vinculada ao Cartório da 16ª Zona Eleitoral - Vila
Rica, com efeitos a partir de 7/10/2019.
Art. 2º Dispensar a servidora JOYCE RAMOS DIAS MUCIACCIA, Técnica Judiciária - Área
Administrativa, da função comissionada de Chefe de Cartório - FC-6, vinculada ao Cartório da 16ª
Zona Eleitoral - Rica, com efeitos a partir de 7/10/2019.
Art. 3º Designar a servidora requisitada QUELEN BORGHESAN, para a função comissionada de
Assistente I - FC-1, no período de 7 a 20/10/2019.
Art. 4º Designar o servidor EVERTON DO NASCIMENTO NIZA, Técnico Judiciário - Área
Administrativa, para a função comissionada de Assistente I - FC-1, com efeitos a partir de 21/10
/2019.
Art. 5º Designar a servidora JULLIANE SILVA CONCEIÇÃO, Analista Judiciária - Área Judiciária,
para a função comissionada de Chefe de Cartório - FC-6, vinculada ao Cartório da 16ª Zona
Eleitoral - Vila Rica, com efeitos a partir de 7/10/2019.
Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 412/2019
Concede à servidora Luciete Araújo da Silva averbação de tempo de serviço/contribuição.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 19, XI, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico - PAE nº 7.914/2016,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à servidora LUCIETE ARAÚJO DA SILVA, Técnico Judiciário, Área administrativa,
averbação de tempo de serviço/contribuição conforme segue:
Natureza/
Instituição

Regime

Período

Jurídico
Secretaria
de Estado
de

Total
em dias

Fund. Legal

Efeitos

Serviço
Público
efetivo
.........

01/02/2000
a

2015

Lei nº 8.112/90, art.
36 e art. 103, inciso I

Aposentadoria
Disponibilidade
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Remoção

Lazer - MT
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Cuiabá-MT, 2 de outubro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 411/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI e XXXIII, do Regimento Interno deste Tribunal; e
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 07088.2019-0 (SEI),
RESOLVE
Art. 1º Designar o servidor FELIPE MALHEIROS ALVIM, Técnico Judiciário - Área Administrativa,
para a função comissionada de Assistente I - FC-1, vinculada ao Cartório da 27ª Zona Eleitoral Juara.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 409/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI e XXXIII, do Regimento Interno deste Tribunal; e
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 07000.2019-5 (SEI),
RESOLVE
Art. 1º Dispensar o servidor EVERTON DO NASCIMENTO NIZA, Técnico Judiciário - Área
Administrativa, da função comissionada de Assistente I - FC-1, vinculada ao Cartório da 48ª Zona
Eleitoral - Cotriguaçu, com efeitos a partir de 7/10/2019.
Art. 2º Designar o servidor requisitado ITALO JOSE SCOLARI CARARO, para a função
comissionada de Assistente I - FC-1, vinculada ao Cartório da 48ª Zona Eleitoral - Cotriguaçu.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PROCESSO 0601457-76.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601457-76.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Jurista 2 - Jackson Francisco Coleta Coutinho (Substituto)
PARTES DO PROCESSO:

REQUERENTE: ELEICAO 2018 ELIAS DO NASCIMENTO GALLI DEPUTADO ESTADUAL, ELIAS
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REQUERENTE: ELEICAO 2018 ELIAS DO NASCIMENTO GALLI DEPUTADO ESTADUAL, ELIAS
DO NASCIMENTO GALLI Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO JOVENTINO COELHO MT005950
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 09:00h 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, 4 de outubro de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

EDITAL Nº 19/2019/SCAP/CRIP/SJ
Para conhecimento e, nos termos do art. 36 do Regimento Interno do TRE/MT, publica-se o
presente Edital contendo a relação dos feitos distribuídos/redistribuídos no período de 16 a 30 de
setembro de 2019.
Recurso Eleitoral Nº 198-39.2016.6.11.0009
RELATOR Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Redistribuição por término do biênio do Relator em 16/09/2019 11:02
RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral Extemporânea/Antecipada - PROPAGANDA INSTITUCIONAL - COLOCAÇÃO DE PLACAS OBRAS PÚBLICAS - CONDUTA VEDADA - BARRA DO GARÇAS/MT - 9ª ZONA ELEITORAL ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE: ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS
ADVOGADO: ADEMAR JOSÉ PAULA DA SILVA
ADVOGADO: MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRAÇA
ADVOGADO: RODRIGO TERRA CYRINEU
ADVOGADO: PAULO MAYRUNA SIQUEIRA BELÉM
RECORRENTE: WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ADEMAR JOSÉ PAULA DA SILVA
ADVOGADO: MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRAÇA
ADVOGADO: RODRIGO TERRA CYRINEU
ADVOGADO: PAULO MAYRUNA SIQUEIRA BELÉM
RECORRIDO: COLIGAÇÃO "BARRA DO GARÇAS MUITO MAIS" (DEM/PSDB/PMB/PSD/PV)
ADVOGADO: ALEX FERREIRA DE ABREU
Recurso Eleitoral Nº 97-70.2016.6.11.0051
RELATOR Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Redistribuição por término do biênio do Relator em 16/09/2019 11:02
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Cargo - Vereador CUIABÁ/MT - 51ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE: VINICYUS CORREA HUGUENEY
ADVOGADO: ADEMAR JOSÉ PAULA DA SILVA
ADVOGADO: RODRIGO TERRA CYRINEU
ADVOGADO: FELIPE TERRA CYRINEU
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recurso Eleitoral Nº 165-65.2016.6.11.0036
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Recurso Eleitoral Nº 165-65.2016.6.11.0036
RELATOR Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Redistribuição por término do biênio do Relator em 16/09/2019 11:20
RECURSO ELEITORAL - Eleições - Candidatos - Registro de Candidatura - Registro de
Candidatura - RRC - Candidato - Cargos - Cargo - Vereador - VERA/MT - 36ª ZONA ELEITORAL ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE: COLIGAÇÃO "UNIDOS POR VERA"
ADVOGADO: FERNANDO APARECIDO DE SOUZA
RECORRIDO: ELEANDRO MOREIRA
ADVOGADO: WANTUIL FERNANDES JÚNIOR
ADVOGADO: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR
ADVOGADO: VINICIUS CASTRO CINTRA
Recurso Eleitoral Nº 546-66.2016.6.11.0006
RELATOR Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Redistribuição por término do biênio do Relator em 17/09/2019 07:29
RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - Falsidade
Ideológica - Registro de Candidatura - Convenção Partidária - CANDIDATURA FICTÍCIA PARA
PREENCHIMENTO DE QUOTA DE GÊNERO - CÁCERES/MT - 6ª ZONA ELEITORAL ELEIÇÕES
2016
RECORRENTE: COLIGAÇÃO "CÁCERES PARA TODOS I"
ADVOGADO: FRANCISCO ANIS FAIAD
ADVOGADO: BRUNO SAMPAIO SALDANHA
RECORRIDO: COLIGAÇÃO "AGORA É A HORA DO POVO"
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: COLIGAÇÃO "FRENTE POPULAR"
ADVOGADO: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: BÁRBARA MARIA LIMA PEREIRA
RECORRIDO: COLIGAÇÃO "CÁCERES PARA TODOS II"
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: COLIGAÇÃO "TRABALHO, TRANSPARÊNCIA E RESULTADO I"
ADVOGADO: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA: SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS
ADVOGADO: LINDOMAR DA SILVA REZENDE
ADVOGADO: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RAQUEL MENDES DOS SANTOS
ADVOGADO: GRACE ALVES DA SILVA
RECORRIDO: ROSELAINE EVANGELISTA DA SILVA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: SUELLEN CRISTINE SILVA ORMOND
ADVOGADO: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA: SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS
RECORRIDO: KARINA ALBUQUERQUE DA SILVA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: TANIA APARECIDA VARCO DA SILVA VIEIRA
ADVOGADO: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA: SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS
RECORRIDO: ANA LUIZA FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
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RECORRIDO: ANA LUIZA FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: FLAVIA APARECIDA DE SOUZA DA ROCHA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: JOSELMA SILE JUSTINIANO
ADVOGADO: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: BÁRBARA MARIA LIMA PEREIRA
RECORRIDO: ELIANA DE SOUZA
RECORRIDO: FABIANA HELENA SILVA
ADVOGADO: BÁRBARA MARIA LIMA PEREIRA
ADVOGADO: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA
ADVOGADO: PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN
ADVOGADO: SUÉRIKA MAIA DE PAUAL CARVALHO
RECORRIDO: VALDENIRIA DUTRA FERREIRA
ADVOGADO: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA: SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS
RECORRIDO: CLAUDIO HENRIQUE DONATONI
ADVOGADO: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA: SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS
RECORRIDO: JOSE EDUARDO RANSAY TORRES
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: WAGNER SALES DO COUTO
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: DENIS ANTON IO MACIEL
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: ELIAS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: ROSINEI NEVES DA SILVA
ADVOGADO: BÁRBARA MARIA LIMA PEREIRA
ADVOGADO: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: CREUDE DE ARRUDA CASTRILLON
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: ALEX FLAVIANO LEAL DA SILVA
RECORRIDO: ELIEL DOMINGUES DA ROCHA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: ROBERTO VIEIRA
ADVOGADO: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA: SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS
RECORRIDO: EDMILSON TAVARES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RAQUEL MENDES DOS SANTOS
RECORRIDO: ORLANDIR GONÇALVES CAVALCANTE
RECORRIDO: JOSIAS MODESTO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JULIO CESAR BORGES
RECORRIDO: RAFAEL DE OLIVEIRA LAIA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: NILSON MAGALHAES
ADVOGADO: GABRIEL SAAD TRAVASSOS - DEFENSOR PÚBLICO DA UNIÃO
RECORRIDO: VALDIR RODRIGUES DE FREITAS
ADVOGADO: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA
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RECORRIDO: VALDIR RODRIGUES DE FREITAS
ADVOGADO: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA: SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS
RECORRIDO: JONAS RODRIGUES DA COSTA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: JOSUÉ VALDEMIR DE ALCANTARA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: JOSÉ DE SOUZA BRANDÃO
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: JOAQUIM LUIZ RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: UILSON VARÇAN DOS SANTOS
RECORRIDO: FRANCO VALERIO CEBALHO DA CUNHA
ADVOGADO: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: BÁRBARA MARIA LIMA PEREIRA
RECORRIDO: USIAS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA: SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS
RECORRIDO: LAUDEMIR LUIZ ZART
RECORRIDO: GILMAR DE BRITO
ADVOGADO: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA: SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS
RECORRIDO: ALDO FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO PEGAIANI
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: ADENILSON GARCIA DUARTE
RECORRIDO: ANTONIO VAUCLIDENCIO AMARANTE DOS SANTOS
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: MAURO CESAR RESENDE
ADVOGADO: GABRIEL SAAD TRAVASSOS - DEFENSOR PÚBLICO DA UNIÃO
RECORRIDO: ALEXSANDRE FERRO
DEFENSOR PÚBLICO DA UNIÃO: GABRIEL SAAD TRAVASSOS - DEFENSOR PÚBLICO DA
UNIÃO
RECORRIDO: LENILSON RAMOS PEREIRA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: CLAUDINEI DA SILVA LARA
ADVOGADO: BÁRBARA MARIA LIMA PEREIRA
ADVOGADO: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: MAURÍCIO DA COSTA SILVA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: MARCILENE DALBEM DE OLIVEIRA RAGI
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: DULCINETE GONÇALVES SERAPIÃO
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: EDSON FERREIRA TELES
ADVOGADO: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: BÁRBARA MARIA LIMA PEREIRA
RECORRIDO: VIRGINIA FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: ERALDO ALVES DE CASTRO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: ERALDO ALVES DE CASTRO
ADVOGADO: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: BÁRBARA MARIA LIMA PEREIRA
RECORRIDO: ESMERALDO CATARINO DO NASCIMENTO
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: WALDECIR GOMES
ADVOGADO: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA: SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS
RECORRIDO: ELSON SANTANA DE CARVALHO
DEFENSOR PÚBLICO DA UNIÃO: MARTINA SILVA CORREIA - DEFENSORA PÚBLICA DA
UNIÃO
DEFENSOR PÚBLICO DA UNIÃO: GABRIEL SAAD TRAVASSOS - DEFENSOR PÚBLICO DA
UNIÃO
RECORRIDO: APARECIDA DE FATIMA CASTRO
RECORRIDO: ALEXANDRE CAIXETA VEIGA
ADVOGADO: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: BÁRBARA MARIA LIMA PEREIRA
RECORRIDO: PAULO CESAR OURIVES
ADVOGADO: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: BÁRBARA MARIA LIMA PEREIRA
RECORRIDO: ELENICIO BENEDITO DA COSTA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: JOSÉ PEREIRA DE ANDRADE
ADVOGADO: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: BÁRBARA MARIA LIMA PEREIRA
RECORRIDO: ENOQUE RAMOS SANTOS
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: LUIZ MIGUEL SELASCO CEBALHO
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: ELIEZER LUIZ MARTINS
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: JOÃO DE DEUS DOS SANTOS
ADVOGADO: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: BÁRBARA MARIA LIMA PEREIRA
RECORRIDO: JOSÉ DOMINGOS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: ADELIA SANTANA DA SILVA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: NALIAN FABIANA SILVA YOKOMIZO
RECORRIDO: CRISTIANE VIANA DE MORAES
ADVOGADO: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: BÁRBARA MARIA LIMA PEREIRA
RECORRIDO: JOSÉ CARLOS ASSUNÇÃO DOS SANTOS
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: LUCIANO RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: ANDERSON ATAMARIL DE ANDRADE
ADVOGADO: GABRIEL SAAD TRAVASSOS - DEFENSOR PÚBLICO DA UNIÃO
RECORRIDO: NIVALDO RAMOS DE FARIAS
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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ADVOGADO: GABRIEL SAAD TRAVASSOS - DEFENSOR PÚBLICO DA UNIÃO
RECORRIDO: NIVALDO RAMOS DE FARIAS
ADVOGADO: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA: SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS
RECORRIDO: CARLOS MARCOS MOTTA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: JOSÉ AMÉRICO DA SILVA AIUB
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: JOSÉ ELIAS DA SILVA GAMA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: ANTONIO RAMOS DA SILVA
RECORRIDO: CARLOS ANTELO DURAN
ADVOGADO: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: BÁRBARA MARIA LIMA PEREIRA
RECORRIDO: GECILDA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA: SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS
RECORRIDO: FELIX SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: BÁRBARA MARIA LIMA PEREIRA
RECORRIDO: ROSELI GOMES
ADVOGADO: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: BÁRBARA MARIA LIMA PEREIRA
RECORRIDO: AURELIANA AUGUSTA CHAVES DA SILVA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: CARMELITO ALAN RIBEIRO
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: JANDIRA SANTOS NOGUEIRA
ADVOGADO: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA: SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS
RECORRIDO: CLAUDIONOR DUARTE CORREA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: LUIZA MARTINHA DA SILVA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: ILDIMAR SANTOS DA CUNHA
ADVOGADO: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: BÁRBARA MARIA LIMA PEREIRA
RECORRIDO: HÉLIO CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: TEREZINHA ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADO: MARTINA SILVA CORREIA - DEFENSORA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO: GABRIEL SAAD TRAVASSOS - DEFENSOR PÚBLICO DA UNIÃO
RECORRIDO: LUIZ ZEFERINO NEVES
ADVOGADO: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: BÁRBARA MARIA LIMA PEREIRA
RECORRIDO: DOMINGOS FRANCISCO RODRIGUES DE CAMPOS
ADVOGADO: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA: SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS
RECORRIDO: JOSÉ WELLINGTON DA SILVA ROSA
RECORRIDO: WALMIR PEREIRA DE OLIVEIRA
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

10

Ano 2019 - n. 3022

Cuiabá, segunda-feira, 07 de outubro de 2019

11

RECORRIDO: JOSÉ WELLINGTON DA SILVA ROSA
RECORRIDO: WALMIR PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: JOSÉ ANTONIO MARTINS
ADVOGADO: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: BÁRBARA MARIA LIMA PEREIRA
RECORRIDO: SERGIO MURILO DE ANDRADE CARVALHO
RECORRIDO: GERONIL PEREIRA DIAS
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: REGINALDO PARA DE ARAÚJO
RECORRIDO: EDNA MARIA DA SILVA
ADVOGADO: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA: SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS
RECORRIDO: MARIA DULCE CARNEIRO DA SILVA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: ZURMA VILALVA DE MIRANDA
ADVOGADO: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA: SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS
RECORRIDO: LIDIA DE CAMPOS
ADVOGADO: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: BÁRBARA MARIA LIMA PEREIRA
RECORRIDO: LILIAN RAMOS
ADVOGADO: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: BÁRBARA MARIA LIMA PEREIRA
RECORRIDO: ELAINE RAMOS CABRERA
ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO
RECORRIDO: JANETE DE OLIVEIRA SALES
RECORRIDO: AVELINO HENRIQUE DOS SANTOS
Recurso Eleitoral Nº 24-14.2018.6.11.0024
RELATOR Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Redistribuição por término do biênio do Relator em 17/09/2019 07:29
SIGILOSO
Recurso Eleitoral Nº 152-21.2016.6.11.0051
RELATOR Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Redistribuição por término do biênio do Relator em 17/09/2019 07:29
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Cargo - Vereador CUIABÁ/MT - 51ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE: ALEXSSANDRO MIRANDA FRAGA
ADVOGADO: JOSÉ ANTÔNIO ROSA
ADVOGADA: ROBÉLIA DA SILVA MENEZES
ADVOGADO: MARIA HELENA SILVA ROSA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Prestação de Contas Nº 63-25.2014.6.11.0000
RELATOR Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Redistribuição por término do biênio do Relator em 17/09/2019 07:36
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013 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. 3022

Cuiabá, segunda-feira, 07 de outubro de 2019

12

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013 PARTIDO DEMOCRATAS - DEM/MT
REQUERENTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO DEMOCRATAS - DEM/MT
ADVOGADO: ARTHUR MOURA ROSA NETO
ADVOGADO: BRUNO DEVESA CINTRA
ADVOGADO: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: BRENO DE ALMEIDA CORREA
REQUERENTE: JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS, PRESIDENTE (PERÍODO: 16/09/2013 A 20/08/2014)
ADVOGADA: ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS
REQUERENTE: ADRIANE NATALINA DA SILVA NASCIMENTO, TESOUREIRA ATUAL
(PERÍODOS: 20/08/2011 A 27/10/2015 E DE 30/10/2015 A 30/10/2018)
ADVOGADO: ANILDO GONÇALO COELHO
Prestação de Contas Nº 119-92.2013.6.11.0000
RELATOR Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Redistribuição por término do biênio do Relator em 17/09/2019 07:36
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - CONTAS ANUAL RELATIVA AO
EXERCÍCIO 2012 - PARTIDO PROGRESSISTA - PP/MT
REQUERENTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP/MT
ADVOGADO: FELIPE COSTA E SILVA CASTRO PINTO
ADVOGADO: FRANCISCO DIAS DE ALENCAR NETO
ADVOGADA: JOICE FIALHO DO NASCIMENTO
ADVOGADA: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS
Inquérito Nº 403-35.2016.6.11.0020
RELATOR Doutor SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
Redistribuição por término do biênio do Relator em 17/09/2019 10:58
INQUÉRITO - IPL Nº 0116/2017 - SR/DPF/MT- REFERENTE AO PROCESSO Nº 39473.2016.6.11.0020 - CLASSE: AIJE - Captação Ilícita de Sufrágio - VÁRZEA GRANDE/MT ELEIÇÕES 2016
REQUERIDO: EDUARDO ABELAIRA VIZOTTO
REQUERIDO: BENEDITO FRANCISCO CURVO
REQUERIDO: LUCIMAR SACRE DE CAMPOS
REQUERIDO: JOSÉ ADERSON HAZAMA
Recurso Eleitoral Nº 58-83.2019.6.11.0046
RELATOR Doutor ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Distribuição automática em 17/09/2019 11:24
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL - EXERCÍCIO 2017 - PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO - 46ª ZONA
ELEITORAL - RONDONÓPOLIS/MT
RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE RONDONÓPOLIS/MT
ADVOGADO: ODAIR PEREIRA DE MOURA
ADVOGADO: MAURÍCIO CASTILHO SOARES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recurso Eleitoral Nº 36-25.2019.6.11.0046
RELATOR Doutor SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
Distribuição automática em 17/09/2019 11:24
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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RELATOR Doutor SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
Distribuição automática em 17/09/2019 11:24
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ÓRGÃO
DE DIREÇÃO MUNICIPAL - EXERCÍCIO 2018 - 46ª ZONA ELEITORAL - RONDONÓPOLIS/MT
RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - RONDONÓPOLIS
/MT
ADVOGADO: KADMO MARTINS FERREIRA LIMA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Prestação de Contas Nº 50-21.2017.6.11.0000
RELATOR Doutor SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
Redistribuição ao Efetivo em 18/09/2019 08:21
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro ANO 2016 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB/MT
REQUERENTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- PSDB/MT
ADVOGADO: MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA
REQUERENTE: NILSON APARECIDO LEITÃO, PRESIDENTE
ADVOGADO: MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA
REQUERENTE: PERMÍNIO PINTO FILHO, TESOUREIRO (30/04/2013 A 25/07/2016)
ADVOGADO: MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA
REQUERENTE: PAULO BORGES CAMPOS JUNIOR, TESOUREIRO (26/07/2016 A 30/05/2017)
ADVOGADO: MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA
Recurso Criminal Nº 79-62.2015.6.11.0058
RELATOR Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Distribuição de Ordem, Distribuição efetivada ao Gabinete do JMF, em razão da impossibilidade de
redistribuição por término de biênio da Dra. Vanessa C. P. Gasques, conf. certidão constante dos
autos. em 19/09/2019 09:17
RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - Captação Ilícita de Sufrágio - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
- CRIME DE RESPONSABILIDADE - ELEIÇÕES 2008 - 49ª ZONA ELEITORAL - VARZEA
GRANDE/MT
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRENTE: DENIZE BARACAT
ADVOGADO: VÁLBER MELO
ADVOGADO: FILIPE MAIA BROETO NUNES
ADVOGADO: LEO CATALÁ
ADVOGADA: HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO
RECORRENTE: EDILSON BARACAT
ADVOGADO: VÁLBER MELO
ADVOGADO: LEO CATALÁ
ADVOGADO: GARCEZ TOLEDO PIZZA
ADVOGADA: HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: DENIZE BARACAT
ADVOGADO: VÁLBER MELO
ADVOGADO: FILIPE MAIA BROETO NUNES
ADVOGADO: LEO CATALÁ
ADVOGADA: HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO
RECORRIDO: EDILSON BARACAT
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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ADVOGADA: HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO
RECORRIDO: EDILSON BARACAT
ADVOGADO: VÁLBER MELO
ADVOGADO: LEO CATALÁ
ADVOGADO: GARCEZ TOLEDO PIZZA
ADVOGADA: HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO
Inquérito Nº 4-61.2019.6.11.0000
RELATOR Doutor ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Distribuição de Ordem, Distribuição não automática, tendo em vista a prevenção ao Processo nº
0600206-23.2018.6.11.0000 (PJe) em 24/09/2019 12:40
INQUÉRITO - CRIME ELEITORAL - Captação Ilícita de Sufrágio - REFERENTE AO PROCESSO
Nº 0600206-23.2018.6.11.0000 - CLASSE PET (PJe) - ELEIÇÕES 2018 - 20ª ZONA ELEITORAL VÁRZEA GRANDE/MT
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Prestação de Contas Nº 267-98.2016.6.11.0000
RELATOR Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Redistribuição por término do biênio do Relator em 25/09/2019 12:36
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
/MT - ELEIÇÕES 2016
REQUERENTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD/MT
ADVOGADO: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO
ADVOGADO: MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA
Prestação de Contas Nº 69-32.2014.6.11.0000
RELATOR Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Redistribuição por término do biênio do Relator em 25/09/2019 13:00
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL/MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL/MT
ADVOGADO: JOSÉ ROBERTO DE FREITAS CAVALCANTE
Recurso Eleitoral Nº 90-73.2019.6.11.0051
RELATOR Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Distribuição automática em 26/09/2019 09:30
RECURSO ELEITORAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - Execução - Execução de Julgado CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REFERENTE AO PROCESSO Nº 3.992.008 (828363.2008.6.11.0051) CLASSE: AIJE- 51ª ZONA ELEITORAL - CUIABÁ/MT
EMBARGANTE: MAURO MENDES FERREIRA
ADVOGADO: CRISTIANO NOETZOLD
EMBARGADO: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PDT/MT
ADVOGADO: LOURIVAL RIBEIRO FILHO
ADVOGADA: BÁRBARA FERREIRA ARAÚJO
Recurso Eleitoral Nº 51-91.2019.6.11.0046
RELATOR Doutor JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
Distribuição automática em 26/09/2019 10:03

RECURSO ELEITORAL - PETIÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
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. 3022

Cuiabá, segunda-feira, 07 de outubro de 2019

15

RECURSO ELEITORAL - PETIÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
- ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS EXERCICÍCIO 2016 - 46ª ZONA ELEITORAL - RONDONÓPOLIS/MT
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS - RONDONÓPOLIS/MT
ADVOGADO: RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA
Prestação de Contas Nº 1261-97.2014.6.11.0000
RELATOR Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Redistribuição por término do biênio do Relator em 26/09/2019 11:16
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL - PT ELEIÇÕES 2014
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT/MT
ADVOGADO: WILMAR SCHRADER
ADVOGADO: DIETER METZNER
REQUERENTE: WILLIAN CÉSAR SAMPAIO - PRESIDENTE
REQUERENTE: DARLAN GUIMARÃES RIBEIRO - TESOUREIRO
EXEQUENTE: UNIÃO
EXECUTADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT/MT
ADVOGADO: WILMAR SCHRADER
ADVOGADO: DIETER METZNER
Prestação de Contas Nº 185-09.2012.6.11.0000
RELATOR Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Redistribuição por término do biênio do Relator em 26/09/2019 11:42
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - CONTAS ANUAL RELATIVA AO
EXERCÍCIO 2011 - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/MT
REQUERENTE: EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA, TESOUREIRO DO PSB/MT
ADVOGADO: WANTUIR LUIZ PEREIRA
ADVOGADO: JOSÉ ANTONIO ROSA
ADVOGADO: LUCIANO ROSA DA SILVA
ADVOGADO: LAURO JOSÉ DA MATA
REQUERENTE: PSB - DIRETÓRIO ESTADUAL EM MATO GROSSO
ADVOGADO: JOSÉ ANTONIO ROSA
ADVOGADO: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA
ADVOGADO: WALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LUCIANO ROSA DA SILVA
REQUERENTE:

FABIO

PAULINO

GARCIA,

PRESIDENTE

(PERÍODO:

08/07/2015

a

INDETERMINADO)
ADVOGADO: JOSÉ ANTONIO ROSA
ADVOGADO: WALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LUCIANO ROSA DA SILVA
Prestação de Contas Nº 149-64.2012.6.11.0000
RELATOR Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Redistribuição por término do biênio do Relator em 26/09/2019 11:47
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - CONTAS ANUAL RELATIVA AO
EXERCÍCIO 2011 - DIRETÓRIO REGIONAL DO DEMOCRATAS - DEM
REQUERENTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO DEMOCRATAS - DEM DE MATO GROSSO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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EXERCÍCIO 2011 - DIRETÓRIO REGIONAL DO DEMOCRATAS - DEM
REQUERENTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO DEMOCRATAS - DEM DE MATO GROSSO
ADVOGADO: ARTHUR MOURA ROSA NETO
ADVOGADO: BRENO DE ALMEIDA CORREA
ADVOGADO: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: BRUNO DEVESA CINTRA
REQUERENTE: DILCEU DAL` BOSCO, PRESIDENTE DO DIRETÓRIO REGIONAL DO
DEMOCRATAS
REQUERENTE: ODENIL CAMPOS BOTELHO - TESOUREIRO (17/03/2009 a 16/01/2013)
ADVOGADA: LETÍCIA DE SOUZA FURQUIM
Prestação de Contas Nº 138-69.2011.6.11.0000
RELATOR Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Redistribuição por término do biênio do Relator em 26/09/2019 12:15
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA- PSDB - CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2010
REQUERENTE: NILSON APARECIDO LEITÃO, PRESIDENTE REGIONAL DO PSDB/MT
REQUERENTE: PERMINIIO PINTO FILHO, TESOUREIRO DO PSDB/MT
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB/MT
ADVOGADO: MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA
EXEQUENTE: UNIÃO
EXECUTADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ADVOGADO: MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA
Prestação de Contas Nº 111-18.2013.6.11.0000
RELATOR Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Redistribuição por término do biênio do Relator em 26/09/2019 12:24
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - CONTAS ANUAL RELATIVA AO
EXERCÍCIO 2012 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS/MT
REQUERENTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS/MT
ADVOGADO: DIOGO EGIDIO SACHS
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS/MT
ADVOGADO: DIOGO EGIDIO SACHS
Prestação de Contas Nº 6 (6968-56.2008.6.11.0000)
RELATOR Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Redistribuição por término do biênio do Relator em 26/09/2019 12:27
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DE PARTIDO POLÍTICO - PARTIDO
REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP/MT - EXERCÍCIO 2007
REQUERENTE: PLAUTO AUGUSTO VIEIRA VELHO, PRESIDENTE ESTADUAL DO PRP/MT
EXEQUENTE: UNIÃO
PROCURADOR DA UNIÃO: ALEXANDRE VITOR MURATA COSTA
EXECUTADO: PARTIDO REPUBLICADO PROGRESSISTA - PRP/MT
EXECUTADO: PLAUTO AUGUSTO VIEIRA VELHO, EX-PRESIDENTE
EXECUTADO: ADELSON MARTINS CERQUEIRA, EX-TESOUREIRO
Prestação de Contas Nº 5423 (6311-51.2007.6.11.0000)
RELATOR Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Redistribuição por término do biênio do Relator em 27/09/2019 12:48
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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RELATOR Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Redistribuição por término do biênio do Relator em 27/09/2019 12:48
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANUAL DO PMDB/MT REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006
REQUERENTE: CARLOS GOMES BEZERRA, PRESIDENTE REGIONAL DO PMDB/MT
ADVOGADA: LUCIANA BORGES MOURA
ADVOGADA: JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA
Recurso Eleitoral Nº 3-17.2017.6.11.0010
RELATOR Doutor ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
REVISOR Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Revisor em 27/09/2019 14:18
SIGILOSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0600343-68.2019.6.11.0000
INTERESSADO: COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA COMPUTACIONAL - CIEC
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: GILBERTO GIRALDELLI
ASSUNTO: Matéria Administrativa (12360)
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0600344-53.2019.6.11.0000
INTERESSADO: CP - COORDENADORIA DE PESSOAL
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: GILBERTO GIRALDELLI
ASSUNTO: Remoção de Servidor (11568) - Minuta de Resolução (11572)
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0600345-38.2019.6.11.0000
INTERESSADO: PRES - PRESIDÊNCIA
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: GILBERTO GIRALDELLI
ASSUNTO: Proposta de Alteração de Resolução (12361)
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0600346-23.2019.6.11.0000
INTERESSADO: SEÇÃO DE REGISTRO DE MEMBROS E JUÍZOS ELEITORAIS
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: GILBERTO GIRALDELLI
ASSUNTO: Designação de Juiz Eleitoral (11564)
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0600347-08.2019.6.11.0000
INTERESSADO: SEÇÃO DE REGISTRO DE MEMBROS E JUÍZOS ELEITORAIS
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: GILBERTO GIRALDELLI
ASSUNTO: Designação de Juiz Eleitoral (11564)
HABEAS CORPUS nº 0600352-30.2019.6.11.0000
RELATOR: FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
SIGILOSO
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 04 de outubro de 2019.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
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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BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0600171-63.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PETIÇÃO (1338) - PJE nº 0600171-63.2018.6.11.0000
Origem: Lucas do Rio Verde - MT
RELATOR: Jurista 2 - Jackson Francisco Coleta Coutinho (Substituto)
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: GILSON PEDRO PELICIONI Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS
HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - MT11208/B
REQUERIDO: AIRTON CALLAI, PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, PSB - PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DE MATO GROSSO
Advogado do(a) REQUERIDO: HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS - MT6699/O Advogado do(a)
REQUERIDO: HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS - MT6699/O Advogados do(a) REQUERIDO:
RAFAEL SOUZA NUNES - MT14676/O, RANIELE SOUZA MACIEL - MT23424/O, LUCIANE
ROSA DE SOUZA - MT15779/O, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548
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 09:00h 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, 3 de outubro de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0600267-78.2018.6.11.0000
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 116/2019/SAP/CRIP/SJ
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0600267-78.2018.6.11.0000
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA ADVOGADO: CARLOS
LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - OAB/MT20108/B REQUERENTE: WILSON
NONATO SILVA REQUERENTE: VICTORIO GALLI FILHO ADVOGADO: CARLOS LOURENCO
MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - OAB/MT20108/B REQUERENTE: EMIDIO ANTONIO DE
SOUZA REQUERENTE: EDILBERTO GONCALVES DE SOUZA REQUERENTE: VALDINEI IORI
ADVOGADO: CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - OAB/MT20108/B
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Em cumprimento ao § 1º do art. 31 da Resolução TSE nº 23.546/2017, publica se o presente Edital
contendo o inteiro teor do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício do(s),
referentes à Prestação de Contas do exercício financeiro de 2017, do Partido(s) Político(s) em
epígrafe, no(s) endereço(s) eletrônico(s) abaixo(s):
- Balanço Patrimonial:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/conta_partidaria_regional-psl-2017balanco_patrimonial-0-0600267-78.2018.6.11.0000-20191004092237705b4959daba0557164c0dc3fd79de0a842.pdf
- DRE :
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/conta_partidaria_regional-psl-2017demonstracao_do_resultado-0-0600267-78.2018.6.11.0000-201910040924368680dabc51cd985936763d9d8b2c6538a9b.pdf
Cuiabá, 4 de outubro de 2019.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Cuiabá, 4 de outubro de 2019.
NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA
Coordenador de Registro e Informações Processuais

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0601147-70.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0601147-70.2018.6.11.0000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO Nº 27583
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601147-70.2018.6.11.0000 - Cuiabá - MATO GROSSO
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 EUDES GOMES FAVALESSA DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: EUDES GOMES FAVALESSA ADVOGADO: AMANDA DA COSTA LIMA ROSA
SILVA - OAB/MT15793/O ADVOGADO: ROBELIA DA SILVA MENEZES - OAB/MT23212/O
ADVOGADO: JOSE ANTONIO ROSA - OAB/MT005493 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional
Eleitoral
RELATOR: DOUTOR FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2018. LEI Nº 9.504/97. RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.553/2017. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. APRESENTAÇÃO DE TODA A
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE IRREGULARIDADE. PARECER
TÉCNICO E MINISTERIAL PELA APROVAÇÃO. CONTAS APROVADAS.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
APROVAR AS CONTAS DO CANDIDATO.
Cuiabá, 01/10/2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI Presidente.
DOUTOR FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA Relator.

PROCESSO 0600330-06.2018.6.11.0000
REPRESENTAÇÃO nº 0600330-06.2018.6.11.0000 REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "PRA
MUDAR MATO GROSSO" (DEM-PSD-PDT-PSC-MDB-PMB-PHS-PTC) ADVOGADO: JOAO
VITOR SCEDRZYK BRAGA - OAB/MT15429/O ADVOGADO: MAURICIO MAGALHAES FARIA
NETO - OAB/MT15436/O ADVOGADO: FELIPE TERRA CYRINEU - OAB/MT20416/O
ADVOGADO: MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - OAB/MT18970/O ADVOGADO:
RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB/MT16169/O ADVOGADO: ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA
- OAB/MT16068/O REPRESENTADO: JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES ADVOGADO:
AMANDA DA COSTA LIMA ROSA SILVA - OAB/MT15793/O ADVOGADO: ROBELIA DA SILVA
MENEZES - OAB/MT23212/O ADVOGADO: LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB/MT7860/O
ADVOGADO: JOSE ANTONIO ROSA - OAB/MT005493 REPRESENTADO: CIRO RODOLPHO
PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONÇALVES REPRESENTADO: MÔNICA CAMOLEZI DOS
SANTOS MELO REPRESENTADO: FAUSTO JOSÉ DE FREITAS DA SILVA ADVOGADO:
LENICE SILVA DOS SANTOS - OAB/MT7239/O REPRESENTADO: LEOPOLDO RODRIGUES
DE MENDONÇA FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Vistos etc.
Tendo em vista que a defesa apresentada por um dos representados (ID 38127) foi instruída com
documentos (ID 38128), intime-se o representante para manifestar-se sobre eles, no prazo de 2
(dois) dias, nos termos do art. 26 da Resolução TSE nº 23457/2017, conforme decisão ID 25383.
Em seguida, retornem os autos conclusos.
Cuiabá (MT), 03 de outubro de 2019.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Cuiabá (MT), 03 de outubro de 2019.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz Estadual Membro do TRE/MT
Relator

PROCESSO 0600266-93.2018.6.11.0000
REPRESENTAÇÃO nº 0600266-93.2018.6.11.0000 REPRESENTANTE: PR - PARTIDO DA
REPÚBLICA - COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DE MATO GROSSO ADVOGADO: MARCIO
ANTONIO GARCIA - OAB/MT12104/O ADVOGADO: WAGNER DE BARROS FERRETTI - OAB
/MT13530/O ADVOGADO: WELITON WAGNER GARCIA - OAB/MT12458/O ADVOGADO:
ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - OAB/MT5183/O ADVOGADO: GILMAR MOURA
DE SOUZA - OAB/MT5681 ADVOGADO: MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES OAB/MT11464/O REPRESENTADO: JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES ADVOGADO:
AMANDA DA COSTA LIMA ROSA SILVA - OAB/MT15793/O ADVOGADO: ROBELIA DA SILVA
MENEZES - OAB/MT23212/O ADVOGADO: LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB/MT7860/O
ADVOGADO: JOSE ANTONIO ROSA - OAB/MT005493 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional
Eleitoral
Vistos etc.
Intimem-se as partes para que, no prazo de 2 (dois) dias, apresentem alegações finais, nos termos
do disposto no art. 30 da Resolução TSE nº 23547/2017.
Transcorrido o prazo, dê-se vista ao Ministério Público por igual prazo (art. 30, parágrafo único da
Resolução TSE nº 23547/2017).
Em seguida, retornem os autos conclusos.
Cuiabá (MT), 03 de outubro de 2019.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz Estadual Membro do TRE/MT
Relator

PROCESSO 0600145-31.2019.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0600145-31.2019.6.11.0000
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA ADVOGADO: WESLEY
CHAMOS DE ARRUDA - OAB/MT18853/O ADVOGADO: GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA
JUNIOR - OAB/MT20906/O ADVOGADO: CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO
HAYASHIDA - OAB/MT20108/B REQUERENTE: WILSON NONATO SILVA REQUERENTE:
VICTORIO GALLI FILHO REQUERENTE: EDILBERTO GONCALVES DE SOUZA REQUERENTE:
VALDINEI IORI FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Vistos etc.
Acolho a manifestação da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria CCIA, exarada através da
Informação n° SAACP/CCIA n° 109/2019 Relatório Técnico Preliminar de Exames Check List [id.
n. 2259272].
Intimem-se os requerentes para, no prazo de 20 [vinte dias], complementar a documentação
faltante ou prestar os devidos esclarecimentos, conforme relacionado na tabela constante
Informação n° SAACP/CCIA n° 109/2019 Relatório Técnico Preliminar de Exames Check List [id.
n. 2259272], nos termos do art. 34, §3º da Resolução/TSE nº 23.464/2015.
Publique-se.
Cuiabá (MT), 1 de outubro de 2019.
Doutor(a) SEBASTIÃO MONTEIRO Juiz Membro Relator

PROCESSO 0600141-91.2019.6.11.0000

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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PROCESSO 0600141-91.2019.6.11.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0600141-91.2019.6.11.0000 REQUERENTE: PP - PARTIDO
PROGRESSISTA - COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DE MATO GROSSO ADVOGADO:
TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - OAB/MT14517 INTERESSADO: EZEQUIEL ANGELO
FONSECA

ADVOGADO:

TULIANE

PATRICE

FRANCHI

BARROS

-

OAB/MT14517

INTERESSADO: JURANDIR ALVES DA CUNHA ADVOGADO: TULIANE PATRICE FRANCHI
BARROS - OAB/MT14517 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Vistos, etc.
Intime-se a agremiação partidária e os respectivos dirigentes, para que, nos termos art. 34, § 3.º,
Res. TSE n.º 23.546/2017, complementem a documentação faltante apontada na Informação de ID
2232022, no prazo de vinte dias.
Cumpra-se, expedindo-se todos os atos necessários.
Cuiabá (MT), 03 de outubro de 2019.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz Estadual Membro do TRE/MT
Relator

PROCESSO 0600140-09.2019.6.11.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0600140-09.2019.6.11.0000 REQUERENTE: PROS - PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DE MATO
GROSSO ADVOGADO: ELIS ANTONIO RODRIGUES - OAB/MT26087/O ADVOGADO:
RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - OAB/MT18060/O ADVOGADO: CARLOS FREDERICK
DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB/MT7355/A REQUERENTE: DILEMARIO DO VALE
ALENCAR

ADVOGADO:

ISAQUE

LEVI

BATISTA

DOS

SANTOS

-

OAB/MT18523/O

REQUERENTE: JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA ADVOGADO: ELIS ANTONIO
RODRIGUES - OAB/MT26087/O ADVOGADO: RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - OAB
/MT18060/O ADVOGADO: CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB/MT7355/A
REQUERENTE: LUCIEDER LUZ DA SILVA ADVOGADO: ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS
- OAB/MT18523/O REQUERENTE: MARCELO GONCALVES PADILHA ADVOGADO: ELIS
ANTONIO RODRIGUES - OAB/MT26087/O ADVOGADO: RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA
- OAB/MT18060/O ADVOGADO: CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB
/MT7355/A FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Vistos etc.
Diante do Relatório Técnico Preliminar de Exames (check list) apresentado no ID 2271022, intimese a agremiação partidária e os respectivos dirigentes, para que, nos termos art. 34, § 3.º, Res.
TSE n.º 23.546/2017, complementem a documentação faltante apontada na informação, no prazo
de vinte dias.
Cumpra-se, expedindo-se todos os atos necessários.
Cuiabá (MT), 03 de outubro de 2019.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz Estadual Membro do TRE/MT
Relator

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 61-50.2017.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS POLÍTICOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2016 - PARTIDO VERDE - PV/MT
REQUERENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE - PV/MT
Advogado: Paulosalem Pereira Gonçalves - OAB: 18.220/Mt
REQUERENTE: JOSÉ ROBERTO STOPA, PRESIDENTE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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REQUERENTE: JOSÉ ROBERTO STOPA, PRESIDENTE
Advogado: Paulosalem Pereira Gonçalves - OAB: 18.220/Mt
REQUERENTE: LUIZ ROBERTO BILO, TESOUREIRO
Advogado: Paulosalem Pereira Gonçalves - OAB: 18.220/Mt
RELATOR(A): DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Decisão/Despacho:
"
Vistos etc.
Existem falhas identificadas pela análise técnica contrárias à aprovação das contas, de modo que,
com fulcro no artigo 38 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, determino a intimação do órgão
partidário e dos seus responsáveis (presidente e tesoureiro) para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, ofereçam defesa e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendam produzir,
especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Cumpra-se, expedindo-se todos os atos necessários. "
Cuiabá, 3 de outubro de 2019.
LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Relator(a)"
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 04/10/2019.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 60-65.2017.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS POLÍTICOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2016 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS /MT
REQUERENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA 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
REQUERENTE: MOACIR DIAS BICALHO JUNIOR, PRESIDENTE (19/11/2015 A 25/02/2016)
Advogado: Alex Duarte Santana Barros - OAB: 31.583/Df
Advogado: Tadeu Cesário da Rosa - OAB: 18.331/Mt
REQUERENTE: PAULO HENRIQUE GONÇALVES DA COSTA SANTOS, TESOUREIRO (19/11
/2015 A 25/02/2016)
Advogado: Alex Duarte Santana Barros - OAB: 31.583/Df
Advogado: Tadeu Cesário da Rosa - OAB: 18.331/Mt
REQUERENTE: DILEMÁRIO DO VALE ALENCAR, PRESIDENTE (10/05/2016 A 01/03/2017)
REQUERENTE: ALONSO ALVES FILHO, TESOUREIRO (25/02/2016 A 07/07/2016)
REQUERENTE: LUCIEDER LUZ DA SILVA, TESOUREIRO (07/07/2016 A 01/03/2017)
RELATOR(A): DOUTOR FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Decisão/Despacho:
"Vistos.
Nos termos do art. 35, §3º, inciso I da Res. TSE nº 23.546/2017, DETERMINO a intimação dos
Requerentes, via DJE-TRE/MT, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestem-se sobre o
Relatório Técnico de Exames da CCIA-TRE/MT (fls. 138/143).
Decorrido o prazo, certifique-se.
Depois, direto, à CCIA.
Cuiabá, 3 de outubro de 2019.
FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Relator(a)"
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 04/10/2019.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 1262-82.2014.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO
REGIONAL - PDT - ELEIÇÕES 2014
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT/MT
Advogado: Lourival Ribeiro Filho - OAB: 5.073/Mt
Advogado: Gustavo Adolfo Almeida Antonelli - OAB: 10042/Mt
RELATOR(A): DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Relator INTIMO o executado DIRETÓRIO REGIONAL DO
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT/MT, para que no prazo de 15 (quinze) dias,
promova o pagamento da quantia de R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais) sob pena
de, não o fazendo, ser acrescido ao referido valor multa no percentual de 10% (dez por cento), na
forma do disposto no art. 523, § 1º do CPC, bem como honorários advocatícios de 10% (dez por
cento), nos termos do despacho de fls. 1.067/1.067-verso) a seguir transcrita:
"DESPACHO: Vistos etc.
Diante da petição de fl. 1061, em que a União Federal requer o cumprimento forçado da obrigação,
determino a retificação da autuação dos presentes autos, a fim de constar a União Federal como
Exequente e o Partido Democrático Trabalhista - PDT/MT como Executado.
Considerando o cálculo apresentado pela União (R$ 9.540,00 - nove mil quinhentos e quarenta
reais), determino a intimação do executado, por meio de seu advogado constituído, para que no
prazo de 15 (quinze) dias promova o pagamento da quantia sob pena de, não o fazendo, ser
acrescido ao referido valor multa no percentual de 10% (dez por cento), na forma do disposto no
art. 523, § 1º do CPC, bem como honorários advocatícios de 10% (dez por cento).
Sobrevindo o comprovante do pagamento aos autos ou, transcorrido o prazo sem a comprovação,
retornem os autos ao gabinete.
Cumpra-se, expedindo-se os atos necessários.
Cuiabá (MT), 03 de outubro de 2019.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz Estadual - Membro do TRE/MT
Relator"
Cuiabá-MT, 04 de outubro de 2019.
NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA
Coordenador de Registros e Informações Processuais

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 102-51.2016.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS POLÍTICOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/MT
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/MT
Advogado: Ivan Sales Garcia - OAB: 8.557/Mt
REQUERENTE: AUGUSTO JORGE PEREIRA LEITE, PRESIDENTE
Advogado: Ivan Sales Garcia - OAB: 8.557/Mt
REQUERENTE: CILMARA CONCEIÇÃO COELHO, TESOUREIRA
Advogado: Ivan Sales Garcia - OAB: 8.557/Mt
RELATOR(A): DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
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. 3022

Cuiabá, segunda-feira, 07 de outubro de 2019

24

RELATOR(A): DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA AGREMIAÇÃO
REQUERENTE.
Decisão/Despacho:
"
Vistos etc.
Ressai dos autos que embora intimado nas pessoas de seus dirigentes, Presidente e Tesoureiro
(fls. 81/86), o partido político requerente não regularizou a representação processual, vez que não
existe procuração outorgada pela agremiação partidária.
Diante de tal circunstância, com fulcro no art. 44 da Res. TSE 23.546/2017 c/c art. 10 do Código de
Processo Civil, intime-se a grei requerente para sanar o vício identificado, sob pena de julgamento
das contas como não prestadas.
A intimação deverá ser realizada via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral (DJE) em nome do
presidente do partido, constando como finalidade específica a regularização da representação
processual da agremiação requerente.
Cumpra-se, expedindo-se todos os atos necessários. "
Cuiabá, 3 de outubro de 2019.
LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Relator(a)"
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 04/10/2019.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0601176-23.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601176-23.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 DEBORA DE MORAIS ALVES DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: DEBORA DE MORAIS ALVES ADVOGADO: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS
NOCCHI - OAB/MT014913 EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL EXECUTADO: DEBORA DE
MORAIS ALVES FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
INTIMO a União Federal (Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso/Advocacia-Geral da
União-AGU-MT) para se manifestar no prazo de cinco dias, acerca do despacho de ID n. 1909522
abaixo transcrito:
"DESPACHO:
Vistos.
Considerando o teor da Certidão da Secretaria Judiciária (ID 1901222), bem assim o quanto
certificado pelo Sr. Oficial de Justiça (ID 1901272 - pg. 2-3), dê-se vista à União.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 23 de julho de 2019.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Juiz-Membro Relator"
Cuiabá, 3 de outubro de 2019.
NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA
Coordenador de Registros e Informações Processuais
Secretaria Judiciária

PROCESSO 0601524-41.2018.6.11.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601524-41.2018.6.11.0000 REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601524-41.2018.6.11.0000 REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018
ERLAN PEREIRA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: ERLAN PEREIRA DA
SILVA ADVOGADO: ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - OAB/MT16330 FISCAL
DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Vistos etc.
Com fundamento no art. 72, caput e § 1.º da Resolução TSE n.º 23.553/2017, determino a
intimação do prestador de contas, por meio do seu advogado constituído, a fim de que se
manifeste, no prazo de três dias, acerca das inconsistências/irregularidades constatadas pela
unidade técnica, pontuadas no relatório preliminar (ID 2263972).
Após, à Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria (art. 72, § 3.º, da Resolução TSE n.º 23.553
/2017).
Cumpra-se, expedindo-se todos os atos necessários.
Cuiabá (MT), 03 de outubro de 2019.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz Estadual Membro do TRE/MT Relator

ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 1º Termo Aditivo ao CT nº 5900/2019 (Energisa) - 29/2019 (TRE-MT) - PAe Nº 4863
/2019. Contratada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. CNPJ: CNPJ 03.467.321
/0001-99. Objeto: alteração do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD), quanto a
determinadas condições comerciais e/ou técnicas. Fundamento Legal: 8.666/1993. Signatários:
pelo TRE-MT, Gilberto Giraldelli, Desembargador-Presidente do TRE-MT; e, pela Contratada,
Cristiany T. F. Soares.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

EXTRATO DE CONTRATO
Proc. Adm. Eletr. Nº. 5.717/2016 - Contrato nº 26/2019. Contratada: JF ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.944.122/0001-4. OBJETO: prestação de serviços de tratamento técnico arquivístico de
acervo documental. CONTRATADA: Phases Arquivos Ltda - CNPJ:09.602.721/0001-46. Valor Unit.
R$ 66,23. Valor estimado: R$728.530,00. Qtdade estimada: 11.000 itens. Fund. Legal: Lei nº
10.520/02 e Lei nº 8.666/93. Vigência: 12 meses. Signatários: Pelo TRE-MT, Mauro S. Rodrigues
Diogo - Diretor-Geral; e, pela Contratada, Sueli de Andrade França.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral

EXTRATO DE CONTRATO
Proc. Adm. nº. 5675/2017 - CT nº 30/2019. Contratada: L. A. Viagens e Turismo LTDA, CNPJ/CPF:
04.613.668/0001-65. OBJETO: Prestação de Serviços serviço de agenciamento de viagens
aéreas, nacionais e internacionais para autoridades e servidores. Fund. Legal: Lei do Pregão nº
10.520/02. Valor: R$: 174.750,00. Vigência: 1º/10 a 31/12/2019. Signatários: Pelo TRE-MT, Mauro
Sérgio R. Diogo; e, pela Contratada, Raimundo Nonato Teixeira Pinheiro.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO. PAE nº 4863/2019. Contrato nº 5900/2019 (Energisa) - 29/2019 (TREDiário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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EXTRATO DE CONTRATO. PAE nº 4863/2019. Contrato nº 5900/2019 (Energisa) - 29/2019 (TREMT). OBJETO: Compra de Energia Regulada (CCER) e de Uso do Sistema de Distribuição
(CUSD). Contratada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. CNPJ: CNPJ
03.467.321/0001-99. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, XXII, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 12
meses. Valor Estimado CCER: R$ 1.499.209,18. Signatários: pelo TRE-MT, Gilberto Giraldelli,
Desembargador-Presidente do TRE-MT; e, pela Contratada, Cristiany T. F. Soares.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

ATOS DA 1ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA Nº 22/2019 - 1ª ZE HENRIQUE PASCHOAL DE OLIVEIRA OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC
PORTARIA Nº 22/2019 - 1ª ZE
Designação de Oficial de Justiça ad hoc. HENRIQUE PASCHOAL DE OLIVEIRA
O Excelentíssimo Dr. Geraldo Fernandes Fidelis Neto., MMº Juiz da 1ª Zona Eleitoral, no uso de
suas atribuições legais,
Considerando o disposto no Art. 2º da Portaria 201/2018 que dispõe sobre a designação de Oficial
de Justiça, a forma de cumprimento dos mandados e o reembolso das despesas pertinentes, no
âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso.
Considerando o disposto no Art. 5º da portaria 201/2018 que estabelece a quantidade de oficial de
justiça de acordo com a quantidade de municípios pertencente à zona eleitoral.
Considerando a necessidade de dar o devido andamento aos processos parados em razão dos
procedimentos de designação do Oficial de Justiça; Considerando que, observando as prioridades
estabelecidas no art. 4º da Resolução do TSE nº 23.527/2017, os Servidores Analista e Técnico
Judiciário desta 01ª Zona Eleitoral, declararam não ter interesse na designação para Oficial de
Justiça ad hoc.
RESOLVE:
I. Art. 1º Designar o Sr. Henrique Paschoal de Oliveira, servidor efetivo do Tribunal de Justiça do
Fórum da Capital, para exercer a função de Oficial de Justiça "ad hoc", perante a Serventia da 1ª
Zona Eleitoral-MT.
II. DETERMINAR que, a cada cumprimento dos mandados fica exaurida a designação para aquele
ato.
III. ESTABELECER o prazo de 31 dias, a partir de sua carga, para o devido cumprimento dos
mandados, os quais, findo o prazo,
30518/2019 01ª Zona Eleitoral
30516/2019 01ª Zona Eleitoral
30514/2019 01ª Zona Eleitoral
30512/2019 01ª Zona Eleitoral

Henrique Paschoal
de Oliveira
Henrique Paschoal
de Oliveira
Henrique Paschoal
de Oliveira
Henrique Paschoal
de Oliveira

Entrega de mandados
Entrega de mandados
Entrega de mandados
Entrega de mandados

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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30506/2019 01ª Zona Eleitoral
30504/2019 01ª Zona Eleitoral
30502/2019 01ª Zona Eleitoral
30478/2019 01ª Zona Eleitoral
30407/2019 01ª Zona Eleitoral
30380/2019 01ª Zona Eleitoral
30321/2019 01ª Zona Eleitoral
30319/2019 01ª Zona Eleitoral
30317/2019 01ª Zona Eleitoral
30180/2019 01ª Zona Eleitoral
30178/2019 01ª Zona Eleitoral
30176/2019 01ª Zona Eleitoral
30174/2019 01ª Zona Eleitoral
30162/2019 01ª Zona Eleitoral
30160/2019 01ª Zona Eleitoral
30157/2019 01ª Zona Eleitoral
30032/2019 01ª Zona Eleitoral

Henrique Paschoal
de Oliveira
Henrique Paschoal
de Oliveira
Henrique Paschoal
de Oliveira
Henrique Paschoal
de Oliveira
Henrique Paschoal
de Oliveira
Henrique Paschoal
de Oliveira
Henrique Paschoal
de Oliveira
Henrique Paschoal
de Oliveira
Henrique Paschoal
de Oliveira
Henrique Paschoal
de Oliveira
Henrique Paschoal
de Oliveira
Henrique Paschoal
de Oliveira
Henrique Paschoal
de Oliveira
Henrique Paschoal
de Oliveira
Henrique Paschoal
de Oliveira
Henrique Paschoal
de Oliveira
Henrique Paschoal
de Oliveira
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Entrega de mandados
Entrega de mandados
Entrega de mandados
Entrega de mandados
Entrega de mandados
Entrega de mandados
Entrega de mandados
Entrega de mandados
Entrega de mandados
Entrega de mandados
Entrega de mandados
Entrega de mandados
Entrega de mandados
Entrega de mandados
Entrega de mandados
Entrega de mandados
Entrega de mandados

IV. PUBLIQUE-SE, encaminhe cópia desta à Secretaria de Recursos Humanos do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, bem como, cientifique o servidor Henrique Paschoal de Oliveira
do inteiro teor desta Portaria.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2019.
GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 2ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

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. 3022

Cuiabá, segunda-feira, 07 de outubro de 2019

28

EDITAIS
NOTIFICAÇÃO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017 PRP DE GUIRATINGA
EDITAL N.º 079/2019 - NOTIFICAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017 - OMISSÃO
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DE GUIRATINGA
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Aroldo José Zonta Burgarelli, MM°. Juiz da 2ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICO a todos que o presente edital virem, ou dele tenham conhecimento, em especial
o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PATRIOTA, na pessoa de seu presidente, o Sr. VICTÓRIO GALLI
FILHO, bem como seu tesoureiro, Sr. JONY JOSEMILSON DE ARRUDA, que, diante da tentativa
frustrada de notificação pessoal através de carta com aviso de recebimento, em razão de mudança
de endereço da agremiação, sendo o endereço atual desconhecido e ausente dos assentamentos
da Justiça Eleitoral, fica o referido diretório NOTIFICADO através do presente Edital para que,
querendo, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresente prestação de contas ou declaração de
ausência de movimentação de recursos referente ao exercício de 2017 do PARTIDO
REPUBLICANO PROGRESSISTA de Guiratinga/MT, tendo em vista que, expirado o prazo para
apresentação de contas, referida agremiação permaneceu omissa, tendo expirado sua vigência em
28/03/2019.
A notificação está sendo dirigida ao PATRIOTA em virtude desta legenda ter promovido a
incorporação do Partido Republicano Progressista, conforme decisão proferida pelo E. TSE nos
autos de nº 0601953-14.2018.6.00.0000 - PET. A prestação de contas ou declaração de ausência
de movimentação de recursos deverá obrigatoriamente ser elaborada através de sistema da
Justiça Eleitoral, disponível no endereço http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/entregada-prestacao-de-contas/sistema-de-prestacao-de-contas-anuais-spca),

sendo

que

sua

apresentação deverá ser acompanhada da constituição de advogado (Resolução TSE 23.546
/2017, art. 29, inciso XX).
Fica o partido ciente de que o não atendimento à presente notificação sujeita a agremiação
municipal ao julgamento das contas de 2017 como não prestadas, acarretando ao partido as
sanções previstas na Resolução TSE nº 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 no átrio do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos quatro dias do
mês de outubro de 2019. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e Chefe
de Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
PAULO HENRIQUE PERES XAVIER
Chefe de Cartório
Portaria nº 02/2018/2ªZE/MT

NOTIFICAÇÃO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017 PATRIOTA DE GUIRATINGA
EDITAL N.º 081/2019 - NOTIFICAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017 - OMISSÃO
PARTIDO: PATRIOTA DE GUIRATINGA
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Aroldo José Zonta Burgarelli, MM°. Juiz da 2ª Zona
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Aroldo José Zonta Burgarelli, MM°. Juiz da 2ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICO a todos que o presente edital virem, ou dele tenham conhecimento, em especial
o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PATRIOTA, na pessoa de seu presidente, o Sr. VICTÓRIO GALLI
FILHO, bem como seu tesoureiro, Sr. JONY JOSEMILSON DE ARRUDA, que, diante da tentativa
frustrada de notificação pessoal através de carta com aviso de recebimento, em razão de mudança
de endereço da agremiação, sendo o endereço atual desconhecido e ausente dos assentamentos
da Justiça Eleitoral, fica o referido diretório NOTIFICADO através do presente Edital para que,
querendo, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresente prestação de contas ou declaração de
ausência de movimentação de recursos referente ao exercício de 2017 do PATRIOTA de
Guiratinga/MT, tendo em vista que, expirado o prazo para apresentação de contas, referida
agremiação permaneceu omissa, tendo expirado sua vigência em 31/12/2017.
A prestação de contas ou declaração de ausência de movimentação de recursos deverá
obrigatoriamente ser elaborada através de sistema da Justiça Eleitoral, disponível no endereço
http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/entrega-da-prestacao-de-contas/sistema-deprestacao-de-contas-anuais-spca), sendo que sua apresentação deverá ser acompanhada da
constituição de advogado (Resolução TSE 23.546/2017, art. 29, inciso XX).
Fica o partido ciente de que o não atendimento à presente notificação sujeita a agremiação
municipal ao julgamento das contas de 2017 como não prestadas, acarretando ao partido as
sanções previstas na Resolução TSE nº 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 no átrio do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos quatro dias do
mês de outubro de 2019. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e Chefe
de Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
PAULO HENRIQUE PERES XAVIER
Chefe de Cartório
Portaria nº 02/2018/2ªZE/MT

CITAÇÃO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - PV
DE SÃO JOSÉ DO POVO
EDITAL N.º 077/2019 - CITAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
PROCESSO: 37-45.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO
PARTIDO: PARTIDO VERDE - PV DE SÃO JOSÉ DO POVO
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Aroldo José Zonta Burgarelli, MM°. Juiz da 2ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICO a todos que o presente edital virem, ou dele tenham conhecimento, em especial
o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO VERDE-MT, na pessoa de seu presidente, o Sr. JOSÉ
ROBERTO STOPA, bem como seu tesoureiro, Sr. ANDERSON CARVALHO MATOS, que, diante
da tentativa frustrada de citação pessoal através de carta com aviso de recebimento, em razão de
mudança de endereço da agremiação, sendo o endereço atual desconhecido e ausente dos
assentamentos da Justiça Eleitoral, fica o referido diretório CITADO através do presente Edital
para que, querendo, apresente, no prazo de 03 (três) dias, manifestação acerca da ausência de
prestação de contas referente às Eleições 2018 do PARTIDO VERDE - PV DE SÃO JOSÉ DO
POVO, tendo em vista que, expirado o prazo para apresentação de contas, referida agremiação
permaneceu omissa, tendo expirado sua vigência em 31/01/2019.
Em caso de apresentação de contas, estas devem obrigatoriamente ser elaboradas através 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. 3022

Cuiabá, segunda-feira, 07 de outubro de 2019

30

Em caso de apresentação de contas, estas devem obrigatoriamente ser elaboradas através de
sistema da Justiça Eleitoral, disponível no endereço http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018
/prestacao-de-contas-1/sistema-de-prestacao-de-contas-eleitorais-spce,

sendo

que

sua

apresentação deverá ser acompanhada da constituição de advogado (Resolução TSE 23.553
/2017, art. 48, § 7º).
Fica o partido ciente de que o não atendimento à presente citação sujeita a agremiação municipal
ao julgamento das referidas contas como não prestadas, acarretando ao partido as sanções
previstas na Resolução TSE nº 23.553/2017.
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 no átrio do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos três dias do mês
de outubro de 2019. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e Chefe de
Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
PAULO HENRIQUE PERES XAVIER
Chefe de Cartório
Portaria nº 02/2018/2ªZE/MT

CITAÇÃO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - PV
DE GUIRATINGA
EDITAL N.º 078/2019 - CITAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
PROCESSO: 45-22.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO
PARTIDO: PARTIDO VERDE - PV DE GUIRATINGA
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Aroldo José Zonta Burgarelli, MM°. Juiz da 2ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICO a todos que o presente edital virem, ou dele tenham conhecimento, em especial
o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO VERDE-MT, na pessoa de seu presidente, o Sr. JOSÉ
ROBERTO STOPA, bem como seu tesoureiro, Sr. ANDERSON CARVALHO MATOS, que, diante
da tentativa frustrada de citação pessoal através de carta com aviso de recebimento, em razão de
mudança de endereço da agremiação, sendo o endereço atual desconhecido e ausente dos
assentamentos da Justiça Eleitoral, fica o referido diretório CITADO através do presente Edital
para que, querendo, apresente, no prazo de 03 (três) dias, manifestação acerca da ausência de
prestação de contas referente às Eleições 2018 do PARTIDO VERDE - PV DE GUIRATINGA,
tendo em vista que, expirado o prazo para apresentação de contas, referida agremiação
permaneceu omissa, tendo expirado sua vigência em 31/01/2019.
Em caso de apresentação de contas, estas devem obrigatoriamente ser elaboradas através de
sistema da Justiça Eleitoral, disponível no endereço http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018
/prestacao-de-contas-1/sistema-de-prestacao-de-contas-eleitorais-spce,

sendo

que

sua

apresentação deverá ser acompanhada da constituição de advogado (Resolução TSE 23.553
/2017, art. 48, § 7º).
Fica o partido ciente de que o não atendimento à presente citação sujeita a agremiação municipal
ao julgamento das referidas contas como não prestadas, acarretando ao partido as sanções
previstas na Resolução TSE nº 23.553/2017.
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 no átrio do

Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos três dias do mês
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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Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos três dias do mês
de outubro de 2019. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e Chefe de
Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
PAULO HENRIQUE PERES XAVIER
Chefe de Cartório
Portaria nº 02/2018/2ªZE/MT

CITAÇÃO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - PRP
DE GUIRATINGA
EDITAL N.º 076/2019 - CITAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
PROCESSO: 26-16.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DE GUIRATINGA
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Aroldo José Zonta Burgarelli, MM°. Juiz da 2ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICO a todos que o presente edital virem, ou dele tenham conhecimento, em especial
o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PATRIOTA, na pessoa de seu presidente, o Sr. VICTÓRIO GALLI
FILHO, bem como seu tesoureiro, Sr. JONY JOSEMILSON DE ARRUDA, que, diante da tentativa
frustrada de citação pessoal através de carta com aviso de recebimento, em razão de mudança de
endereço da agremiação, sendo o endereço atual desconhecido e ausente dos assentamentos da
Justiça Eleitoral, fica o referido diretório CITADO através do presente Edital para que, querendo,
apresente, no prazo de 03 (três) dias, manifestação acerca da ausência de prestação de contas
referente às Eleições 2018 do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DE
GUIRATINGA, tendo em vista que, expirado o prazo para apresentação de contas, referida
agremiação permaneceu omissa, tendo expirado sua vigência em 28/03/2019.
A citação está sendo dirigida ao PATRIOTA em virtude desta legenda ter promovido a
incorporação do Partido Republicano Progressista, conforme decisão proferida pelo E. TSE nos
autos de nº 0601953-14.2018.6.00.0000 - PET. Em caso de apresentação de contas, estas devem
obrigatoriamente ser elaboradas através de sistema da Justiça Eleitoral, disponível no endereço
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/sistema-de-prestacao-decontas-eleitorais-spce, sendo que sua apresentação deverá ser acompanhada da constituição de
advogado (Resolução TSE 23.553/2017, art. 48, § 7º).
Fica o partido ciente de que o não atendimento à presente citação sujeita a agremiação municipal
ao julgamento das referidas contas como não prestadas, acarretando ao partido as sanções
previstas na Resolução TSE nº 23.553/2017.
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 no átrio do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos três dias do mês
de outubro de 2019. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e Chefe de
Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
PAULO HENRIQUE PERES XAVIER
Chefe de Cartório
Portaria nº 02/2018/2ªZE/MT

NOTIFICAÇÃO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017 PV DE GUIRATINGA
EDITAL N.º 082/2019 - NOTIFICAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
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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PRAZO: 20 DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017 - OMISSÃO
PARTIDO: PARTIDO VERDE - PV DE GUIRATINGA
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Aroldo José Zonta Burgarelli, MM°. Juiz da 2ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICO a todos que o presente edital virem, ou dele tenham conhecimento, em especial
o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO VERDE-MT, na pessoa de seu presidente, o Sr. JOSÉ
ROBERTO STOPA, bem como seu tesoureiro, Sr. ANDERSON CARVALHO MATOS, que, diante
da tentativa frustrada de notificação pessoal através de carta com aviso de recebimento, em razão
de mudança de endereço da agremiação, sendo o endereço atual desconhecido e ausente dos
assentamentos da Justiça Eleitoral, fica o referido diretório NOTIFICADO através do presente
Edital para que, querendo, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresente prestação de contas
ou declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício de 2017 do
PARTIDO VERDE - PV de Guiratinga/MT, tendo em vista que, expirado o prazo para apresentação
de contas, referida agremiação permaneceu omissa, tendo expirado sua vigência em 31/01/2019.
A prestação de contas ou declaração de ausência de movimentação de recursos deverá
obrigatoriamente ser elaborada através de sistema da Justiça Eleitoral, disponível no endereço
http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/entrega-da-prestacao-de-contas/sistema-deprestacao-de-contas-anuais-spca), sendo que sua apresentação deverá ser acompanhada da
constituição de advogado (Resolução TSE 23.546/2017, art. 29, inciso XX).
Fica o partido ciente de que o não atendimento à presente notificação sujeita a agremiação
municipal ao julgamento das contas de 2017 como não prestadas, acarretando ao partido as
sanções previstas na Resolução TSE nº 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 no átrio do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos quatro dias do
mês de outubro de 2019. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e Chefe
de Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
PAULO HENRIQUE PERES XAVIER
Chefe de Cartório
Portaria nº 02/2018/2ªZE/MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS COM DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO - PSDB DE TESOURO - EXERCÍCIO 2018
EDITAL N.º 073/2019
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Aroldo José Zonta Burgarelli, MM°. Juiz da 2ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICO a todos que o presente edital virem, ou dele tenham conhecimento, que o
diretório municipal do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE TESOURO,
na pessoa de seu presidente, José Moraes Filho, bem como sua tesoureira, Helma Costa Talon,
apresentou prestação de contas relativa ao exercício do ano de 2018 através de declaração de
ausência de movimentação de recursos (autos 60-88.2019.6.11.0002), ficando facultado a
qualquer interessado, pelo prazo de 3 (três) dias, a apresentação de impugnação, a qual deve ser
apresentada em petição fundamentada, acompanhada das provas que demonstram a existência
de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período (art. 45, I, 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 no átrio do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos dois dias do mês
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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Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos dois dias do mês
de outubro de 2019. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e Chefe de
Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
PAULO HENRIQUE PERES XAVIER
Chefe de Cartório
Portaria nº 02/2018/2ªZE/MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS COM DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO - DEM DE GUIRATINGA - EXERCÍCIO 2018
EDITAL N.º 075/2019
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Aroldo José Zonta Burgarelli, MM°. Juiz da 2ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICO a todos que o presente edital virem, ou dele tenham conhecimento, que o
diretório municipal do DEMOCRATAS - DEM DE GUIRATINGA, na pessoa de seu presidente,
Helio Antônio Filipin Goulart, bem como seu tesoureiro, Sr. Juracy Figueiredo Coelho, apresentou
prestação de contas relativa ao exercício do ano de 2018 através de declaração de ausência de
movimentação de recursos (autos 64-28.2019.6.11.0002), ficando facultado a qualquer
interessado, pelo prazo de 3 (três) dias, a apresentação de impugnação, a qual deve ser
apresentada em petição fundamentada, acompanhada das provas que demonstram a existência
de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período (art. 45, I, 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 no átrio do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos três dias do mês
de outubro de 2019. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e Chefe de
Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
PAULO HENRIQUE PERES XAVIER
Chefe de Cartório
Portaria nº 02/2018/2ªZE/MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS COM DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO - DEM DE GUIRATINGA - EXERCÍCIO 2017
EDITAL N.º 074/2019
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Aroldo José Zonta Burgarelli, MM°. Juiz da 2ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICO a todos que o presente edital virem, ou dele tenham conhecimento, que o
diretório municipal do DEMOCRATAS - DEM DE GUIRATINGA, na pessoa de seu presidente,
Helio Antônio Filipin Goulart, bem como seu tesoureiro, Sr. Juracy Figueiredo Coelho, apresentou
prestação de contas relativa ao exercício do ano de 2017 através de declaração de ausência de
movimentação de recursos (autos 63-43.2019.6.11.0002), ficando facultado a qualquer
interessado, pelo prazo de 3 (três) dias, a apresentação de impugnação, a qual deve ser
apresentada em petição fundamentada, acompanhada das provas que demonstram a existência
de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período (art. 45, I, 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 no átrio do

Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos três dias do mês
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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Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos três dias do mês
de outubro de 2019. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e Chefe de
Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
PAULO HENRIQUE PERES XAVIER
Chefe de Cartório
Portaria nº 02/2018/2ªZE/MT

NOTIFICAÇÃO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018 PV DE GUIRATINGA
EDITAL N.º 083/2019 - NOTIFICAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018 - OMISSÃO
PARTIDO: PARTIDO VERDE - PV DE GUIRATINGA
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Aroldo José Zonta Burgarelli, MM°. Juiz da 2ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICO a todos que o presente edital virem, ou dele tenham conhecimento, em especial
o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO VERDE-MT, na pessoa de seu presidente, o Sr. JOSÉ
ROBERTO STOPA, bem como seu tesoureiro, Sr. ANDERSON CARVALHO MATOS, que, diante
da tentativa frustrada de notificação pessoal através de carta com aviso de recebimento, em razão
de mudança de endereço da agremiação, sendo o endereço atual desconhecido e ausente dos
assentamentos da Justiça Eleitoral, fica o referido diretório NOTIFICADO através do presente
Edital para que, querendo, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresente prestação de contas
ou declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício de 2018 do
PARTIDO VERDE - PV de Guiratinga/MT, tendo em vista que, expirado o prazo para apresentação
de contas, referida agremiação permaneceu omissa, tendo expirado sua vigência em 31/01/2019.
A prestação de contas ou declaração de ausência de movimentação de recursos deverá
obrigatoriamente ser elaborada através de sistema da Justiça Eleitoral, disponível no endereço
http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/entrega-da-prestacao-de-contas/sistema-deprestacao-de-contas-anuais-spca), sendo que sua apresentação deverá ser acompanhada da
constituição de advogado (Resolução TSE 23.546/2017, art. 29, inciso XX).
Fica o partido ciente de que o não atendimento à presente notificação sujeita a agremiação
municipal ao julgamento das contas de 2018 como não prestadas, acarretando ao partido as
sanções previstas na Resolução TSE nº 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 no átrio do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos quatro dias do
mês de outubro de 2019. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e Chefe
de Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
PAULO HENRIQUE PERES XAVIER
Chefe de Cartório
Portaria nº 02/2018/2ªZE/MT

NOTIFICAÇÃO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018 PRP DE GUIRATINGA
EDITAL N.º 080/2019 - NOTIFICAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018 - OMISSÃO
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP DE GUIRATINGA
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Aroldo José Zonta Burgarelli, MM°. Juiz da 2ª Zona
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Aroldo José Zonta Burgarelli, MM°. Juiz da 2ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICO a todos que o presente edital virem, ou dele tenham conhecimento, em especial
o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PATRIOTA, na pessoa de seu presidente, o Sr. VICTÓRIO GALLI
FILHO, bem como seu tesoureiro, Sr. JONY JOSEMILSON DE ARRUDA, que, diante da tentativa
frustrada de notificação pessoal através de carta com aviso de recebimento, em razão de mudança
de endereço da agremiação, sendo o endereço atual desconhecido e ausente dos assentamentos
da Justiça Eleitoral, fica o referido diretório NOTIFICADO através do presente Edital para que,
querendo, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresente prestação de contas ou declaração de
ausência de movimentação de recursos referente ao exercício de 2018 do PARTIDO
REPUBLICANO PROGRESSISTA de Guiratinga/MT, tendo em vista que, expirado o prazo para
apresentação de contas, referida agremiação permaneceu omissa, tendo expirado sua vigência em
28/03/2019.
A notificação está sendo dirigida ao PATRIOTA em virtude desta legenda ter promovido a
incorporação do Partido Republicano Progressista, conforme decisão proferida pelo E. TSE nos
autos de nº 0601953-14.2018.6.00.0000 - PET. A prestação de contas ou declaração de ausência
de movimentação de recursos deverá obrigatoriamente ser elaborada através de sistema da
Justiça Eleitoral, disponível no endereço http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/entregada-prestacao-de-contas/sistema-de-prestacao-de-contas-anuais-spca),

sendo

que

sua

apresentação deverá ser acompanhada da constituição de advogado (Resolução TSE 23.546
/2017, art. 29, inciso XX).
Fica o partido ciente de que o não atendimento à presente notificação sujeita a agremiação
municipal ao julgamento das contas de 2018 como não prestadas, acarretando ao partido as
sanções previstas na Resolução TSE nº 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 no átrio do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos quatro dias do
mês de outubro de 2019. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e Chefe
de Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
PAULO HENRIQUE PERES XAVIER
Chefe de Cartório
Portaria nº 02/2018/2ªZE/MT

ATOS DA 3ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 34/2019
O Excelentíssimo Senhor DR RICARDO NICOLINO DE CASTRO, Juiz da 3ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que se
encontra disponível em Cartório, em cumprimento ao art. 71, IV c/c 77, II, ambos do Código
Eleitoral, a relação de inscrições eleitorais cancelados por registro de falecimento, no âmbito deste
Juízo, no mês de setembro de 2019, para eventual contestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
E, para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi expedido o presente Edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso pelo prazo de 10 (dez) dias.

Dado e passado nesta cidade de Rosário Oeste, no primeiro dia do mês de outubro do ano de dois
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Dado e passado nesta cidade de Rosário Oeste, no primeiro dia do mês de outubro do ano de dois
mil e dezenove. Eu, _____, Adriano Pereira Bueno, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi, com
fundamento na Portaria n.° 02/2015/3ªZE/MT.
ADRIANO PEREIRA BUENO
Chefe de Cartório

ATOS DA 4ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA Nº 26/2019
Altera o expediente do Cartório da 4ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso no dia 07 de
outubro de 2019.
A EXCELENTÍSSIMA JUIZA DA 4ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições legais e,
CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 102/2019 que declarou o dia 07 de outubro de 2019,
feriado municipal dia de "Nossa Senhora do Rosário", padroeira do município de Poconé-MT.
RESOLVE
Art. 1º Determinar a suspensão do expediente interno e do atendimento ao eleitor no Cartório da 4ª
Zona Eleitoral, localizado à Rua Campos Sales, 7, Centro, Poconé-MT, no dia 07 de outubro de
2019 (segunda-feira).
Art. 2º Prorrogar os prazos processuais que porventura devam iniciar-se ou completar-se nessa
data para o primeiro dia útil subsequente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Remeta-se cópia à Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Cumpra-se.
Poconé-MT, 04 de outubro de 2019.
KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 6ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO N.º 67-68.2019.6.11.0006 - CLASSE: PETIÇÃO
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016
Partido: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - CÁCERES/MT
ADVOGADOS: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (OAB/MT 8548), LUCIANE ROSA DE
SOUZA (OAB/MT15779), RANIELE SOUZA MACIEL (OAB/MT23424/O) E RAFAEL SOUZA
NUNES (OAB/MT 14676)
Vistos etc.
A Agremiação apresentou sua Prestação de Contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros para campanha das Eleições de 2016.
As contas foram apresentadas fora do prazo, mas não houve impugnação por quem quer que seja.
Em relatório técnico, o analista opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
É breve o relatório. Decido.
Foram entregues com a prestação de contas, os documentos exigidos na Resolução TSE n.º
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Foram entregues com a prestação de contas, os documentos exigidos na Resolução TSE n.º
23.463 e na Lei n.º 9.504/97, sendo aplicado o rito ordinário para o seu processamento.
O partido apresentou os documentos exigidos no art. 59 da Resolução TSE 23.463/2015, bem
como, sendo verificadas impropriedades consistentes no atraso da entrega da prestação de contas
parcial e final. Além disso, foi verificado que não houve apresentação de extratos das contas
destinadas a recursos, o que em tese caracterizaria irregularidade, entretanto, foi verificado,
durante a análise técnica, que o partido sequer possui conta bancária aberta.
Ante o exposto, nos termos do art. 30 da Lei 9.504/97 c/c art. 68, II, da Res. TSE 23.463/15, julgo
APROVADAS, COM RESSALVAS, AS CONTAS do PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO,
relativamente às Eleições Municipais de 2016.
Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.
Cumpra-se. Transitado em julgado, arquive-se.
Cáceres-MT, 18 de setembro de 2019.
GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 74-60.2019.6.11.0006 - CLASSE: PETIÇÃO
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDITADO - ELEIÇÕES 2012 APRESENTAÇÃO
EXPEMPORÂNEA DE CONTAS
CANDIDATO(A): SUELI COUTO FRUTUOSO SILVA
ADVOGADO: JOSÉ MAURÍCIO JORGE DA CUNHA (OAB/MT2493)
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha eleitoral relativa às Eleições de 2012, de interesse
do(a) candidato SUELI COUTO FRUTUOSO SILVA, concorrente ao cargo de vereador, pelo PSC,
junto ao Município de Cáceres.
Findo o prazo a que se refere o art. 29 da Lei nº 9.504/97, regulamentado pelo art. 38 da
Resolução TSE n.º 23.376/2012, a candidata, muito embora regularmente notificada a fazê-lo, não
apresentou as contas de campanha, tendo sido estas julgadas como não prestadas nos autos da
PC nº 430-02.2012.6.11.0006, cujo trânsito em julgado se deu em 04/03/2013.
Pois bem, é certo que anteriormente à Resolução TSE nº 22.715/2008, não havia qualquer punição
àqueles candidatos que não de dignassem a apresentar suas contas à Justiça Eleitoral.
Ocorre que a Resolução que cuidou das contas de campanhas relativas as Eleições de 2008 e,
posteriormente, em 2010 e 2012, trataram tais casos com maior severidade, inclusive não
deixando margem para interpretações outras, determinando, dentre outras penas, que as contas
dos candidatos que, inobstante regularmente notificados, não apresentarem suas contas no prazo
máximo de 72 (setenta e duas) horas deverão ser julgadas como não prestadas.
Oportuno que se esclareça que o caso ora apresentado não se trata de simples atraso na
apresentação das contas, mas sim de omissão, com decisão já transitada em julgado, conforme
dito alhures, eis que já foi dado oportunidade à candidata regularizar sua situação, todavia, esta
quedou-se inerte.
Assim, nos termos do §2º do art. 51, c/c art. 53, I, todos da Resolução TSE nº 23.376/2012, não há
mais qualquer providência a ser tomada por este juízo, a não ser o registro da apresentação das
contas para fins de divulgação e regularização do Cadastro Eleitoral ao término da legislatura ao
qual concorreu o candidato, conforme pode ser a seguir observado:
"Art. 51 (...)

§ 2º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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§ 2º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de
novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de
regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 53
desta resolução." (grifei e destaquei)
(...)
Art. 53. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas.
Desta feita, nos termos do art. 51, §2º, c/c art. 53, I, da Resolução TSE n.º 23.376/2012, recebo a
presente prestação de contas apenas para o fim de divulgação e regularização da inscrição
eleitoral de SUELI COUTO FRUTUOSO SILVA (0298 8510 1880), com o lançamento do código
ASE 272 (APRESENTAÇÃO DE CONTAS) - EXTEMPORÂNEA, o que viabilizará sua quitação
eleitoral.
Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE.
Após certificado o trânsito em julgado, ao arquivo.
Cáceres-MT, 18 de setembro de 2019.
GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA
Juíza Eleitoral

DECISÕES
AP Nº 59-33.2015.6.11.0006
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉUS: LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCÂNTARA E OUTROS
ADVOGADO: PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN (OAB/MT5468)
Vistos, etc.
Diante do requerido em fl. 997, requisite-se ao Oficial do Registro Civil desta Comarca o envio de
cópia de certidão de óbito de Luiz da Guia Cintra de Alcântara, observado o prazo de 05 (cinco)
dias.
Aportando aos autos a certidão, abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, conclusos.
Cáceres-MT, 13 de setembro de 2019.
GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA
Juíza Eleitoral

DESPACHOS
AIJE Nº 683/2008
ASSUNTO: AIJE - CÁCERES - REFERENTE AO PROCESSO Nº 683/2008 DA 6ª ZONA
ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO ELEITORAL POR ABUSO DE AUTORIDADE E USO
DA MÁQUINA PÚBLICA EM FAVOR DE CANDIDATURA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA (R$
5.000,00) E INDENIZAÇÃO (R$ 5.000,00) - EXECUÇÃO
RECORRENTE: RICARDO LUIZ HENRY
ADVOGADO(S): GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB: 5967/MT LUCIO MAURO LEITE
LINDOTE - OAB: 7711/MT LUIZ RODOLFO DE FARIA FIGUEIREIDO - OAB: 11.520/MT THIAGO
DE THADEU CALMON TENUTA - OAB: 12752/MT PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:
5.468/MT - ALINNE SANTOS MALHADO - OAB: 15.140/MT - LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA
CARNEIRO - OAB: 15074/MT - FERNANDA CARVALHO BAUNGART - OAB: 15370/MT - CARINA
PETRELLI CORRÊA ALMEIDA - OAB: 18.050/MT - JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES - OAB:
3.432./MT - LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB: 11.883-B./MT - MARCELO SILVA MOURA Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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3.432./MT - LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB: 11.883-B./MT - MARCELO SILVA MOURA OAB: 12.307./MT
RECORRIDO: COLIGAÇÃO "CÁCERES COM A FORÇA DO POVO" (DEM, PDT, PSDB, PT, PSB,
PSL, PRTB, PTC e PRP / CÁCERES-MT)
ADVOGADO(S): RENATO GOMES NERY - OAB: 2051/MT ADRIANO COLLEGIO ALVES - OAB:
5.403./MT - RICARDO QUIDÁ - OAB: 2.625./MT
RECORRIDO: SILVIA FERNANDES FERREIRA, EX-PRESIDENTE DO PT/CÁCERES-MT
ADVOGADO(S): GASPAR SCHMIDT - OAB: 6175/MT
RECORRIDO: MARIA CRISTINA URNAU, EX-TESOUREIRA DO PT/CÁCERES-MT
ADVOGADO(S): GASPAR SCHMIDT - OAB: 6175/MT
RECORRIDO: TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES, EX-PRESIDENTE DO DEM/CÁCERES-MT
ADVOGADO(S): JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB: 6557/MT ADVOGADA(S):
SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS - OAB: 15.753/MT PAULA PROENÇA CASTELA - OAB: 20.842
/MT
Vistos, etc.
Proceda-se conforme determinação constante do acórdão 27743, expedindo-se intimação às
agremiações que compunham a Coligação Cáceres Com a Força do Povo, atualmente em
funcionamento do município para, se assim lhes aprouver, contrarrazoarem o recurso no prazo
legal.
Realizada tal providência, restitua-se à instância superior.
Ao Cartório para providências.
Cáceres-MT, 20 de setembro de 2019.
Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa
Juíza Eleitoral
GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA
Juíza Eleitoral

PETIÇÃO Nº 19-46.2018.6.11.0006
Assunto: INSTALAÇÃO DA COMISSÃO DE TRANSPORTES - ELEIÇÕES 2018
Vistos, etc.
Trata-se de processo desarquivado em razão de pedido de cópia integral dos autos, solicitado pelo
Prefeito Municipal de Cáceres-MT, objetivando a instrução de procedimento administrativo, no
âmbito da prefeitura, para o pagamento da empresa envolvida no transporte de eleitores.
Pois bem, observo que nos autos existem inúmeras informações, muitas das quais não dizem
respeito ao objeto que se quer apurar na via administrativa.
Assim, defiro parcialmente o pedido, não autorizando a cópia, mas a carga dos autos por
profissional habilitado, pelo prazo de 10 (dez) dias.
Retornando os autos ao Cartório, arquive-se.
Intime-se. Cumpra-se.
Cáceres-MT, 26 de setembro de 2019.
GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 112/2019
O Excelentíssimo Senhor Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz da 9ª 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 Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 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. 59 da Resolução
TSE n.º 23.546/2017, divulga o recebimento da Prestação de Contas do partido abaixo
relacionado, a qual consta o registro de ausência de movimentação financeira na campanha
eleitoral de 2016:
MUNICÍPIO
ARAGUAIANA

PARTIDO
PSB

RESPONSÁVEIS
Manoel Messias Sousa Aquino - Presidente
Sebastião Marques da Silva - Tesoureiro

Ficam também através deste edital, todos cientes de que, no prazo de três (3) dias, contados a
partir da publicação deste, qualquer partido político, candidato, coligação, Ministério Público
Eleitoral poderão apresentar impugnação, que deverá ser apresentada em petição fundamentada
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias. E para que ninguém alegue
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Dado e passado nesta cidade de Barra do Garças, aos
quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezenove. Eu,_________________, Bethânia Nunes
Ferreira, servidora da 9ª ZE/MT, digitei, conferi e assinei o presente edital que segue assinado pelo
(a) chefe (a) de cartório em substituição.
BETHÂNIA NUNES FERREIRA
Chefe de Cartório, em substituição

ATOS DA 10ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 64/2019 - LISTAGEM DE ELEITORES 2ª QUINZENA - SETEMBRO
/2019
O Excelentíssimo Senhor, Doutor RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO, Juiz da
10ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, relação de
inscrições incluídas ou atualizadas no cadastro de eleitores, contendo os nomes, inscrição
eleitoral, data de emissão e seção, e que foram DEFERIDAS por este Juízo Eleitoral na segunda
quinzena do mês de setembro de 2019, a qual ficará disponível em cartório assim como através do
link https://bit.ly/30PfeuZ, para conhecimento dos interessados, por força do disposto no artigo 45,
§ 6º, do Código Eleitoral, c/c os artigos 17e 18, § 4º, da Resolução TSE n.º 21.538/03.
Pelo presente, ficam os órgãos municipais dos partidos políticos desta 10ª Zona Eleitoral,
cientificados de que poderão interpor recurso, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir desta
publicação, conforme dispõe o artigo 7º, § 1º, da Lei n.º 6.996/82 e Resolução do TSE n.º 21.538
/03.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral fosse afixado o
presente edital no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Rondonópolis, aos 04 de outubro de 2019. Eu............(Hiromi
Mizobe), Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MMº. Juiz
Eleitoral.
RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral

EDITAL N. 65/2019
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EDITAL N. 65/2019
O Excelentíssimo Senhor Doutor Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, Juiz da 10ª Zona
Eleitoral de Mato Grosso, no uso das atribuições conferidas pelo art. 27 da Resolução TRE/MT n.º
2.122/2018, faz saber a todos as competências das Zonas Eleitorais do município de Rondonópolis
e Itiquira para as Eleições Municipais de 2020:
Caberá à 10ª Zona Eleitoral a competência para:
a. executar os atos previstos na Lei nº 6.091/74, que dispõe sobre o fornecimento gratuito de
transporte, em dias de eleição, a eleitores residentes em zonas eleitorais e a requisição de
veículos;
b. processar e julgar as ações de impugnação de mandato eletivo;
c. processar os recursos contra expedição de diploma;
d. apurar e totalizar os votos, proclamação do resultado da eleição, bem como a organizar o local
de apuração e diplomar os eleitos.
e. conhecer e julgar as prestações de contas de campanha e de candidatos e executar os atos
administrativos a elas relacionados;
Caberá à 46ª Zona Eleitoral a competência para:
a. conhecer e julgar os pedidos de registros de candidaturas, suas impugnações e arguições de
inelegibilidade;
b. conhecer e julgar as reclamações sobre a localização dos comícios, a distribuição do horário
eleitoral gratuito e plano de mídia e os feitos relativos à propaganda em geral, bem ainda a
execução dos atos administrativos a ela pertinentes, incluindo o exercício do poder de polícia;
c. processar os registros das pesquisas eleitorais e conhecer e julgar suas impugnações;
d. coordenar o fechamento do Cadastro Nacional de Eleitores em Rondonópolis nas Eleições
Municipais de 2020;
e. receber e processar as contas de campanha dos diretórios municipais, conforme o art. 48,
inciso II, alínea "d", da Resolução TSE nº 23.553/2018;
No município-termo de Itiquira/MT, a competência plena será exercida pelo Juízo da 10ª Zona
Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinei a
expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, e
afixado no mural do Cartório Eleitoral.
Dado e passado na cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, aos quatro dias do mês de
outubro de 2019.
RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 11ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA N.º 14/2019/11ª ZE/MT
Suspende o expediente e atividades do Cartório Eleitoral.
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral, da 11ª Zona Eleitoral - MT, Dr. RICARDO FRAZON
MENEGUCCI, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 102/91, de 23 de outubro de 1991, da Prefeitura de Aripuanã,
que consagrou o dia 4 de outubro feriado municipal em comemoração ao padroeiro da cidade,
RESOLVE:
Art. 1º. Suspender o expediente do Cartório Eleitoral de Aripuanã no dia 4/10/2019 (sexta-feira).
Art. 2º. Suspender os prazos processuais, prorrogando-os para o primeiro dia útil subsequente.
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Art. 2º. Suspender os prazos processuais, prorrogando-os para o primeiro dia útil subsequente.
Cientifique-se o representante do Ministério Público Eleitoral desta Zona Eleitoral e encaminhe-se
cópia à Diretoria Geral e à Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso,
com as devidas publicações no DJe e átrio do Cartório.
Aripuanã - MT, 2 de outubro de 2019.
RICARDO FRAZON MENEGUCCI
Juiz Eleitoral

ATOS DA 13ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 13/2019/ZE13
REVISÃO DE ELEITORADO COM COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS - DENISE/MT
Torna pública a data designada para a revisão de eleitorado no município de Denise em 2019, com
coleta de dados biométricos, bem como, convoca os eleitores do município a se apresentarem na
Câmara Municipal de Denise.
O Juiz da 13ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Silvio Mendonça Ribeiro Filho, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER que será realizado procedimento de REVISÃO DE ELEITORADO
NO MUNICÍPIO DE DENISE, com utilização de coleta de dados biométricos (assinatura digital,
fotografia e impressões digitais), no seguinte período:
INÍCIO DO COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO: 10 de outubro de 2019.
DATA FINAL PARA COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO: 06 de dezembro de 2019.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: de 07:30h às 13:30h (De 06/10/19 a 06/12/19).
Ficam dispensados de comparecimento, no período apontado, os eleitores que já houverem
registrado seus dados biométricos perante a Justiça Eleitoral, desde que atendidos os requisitos de
qualidade dos dados biométricos.
Por meio do presente Edital, ficam cientificados os eleitores de Denise de que:
1. Estarão obrigados a comparecer pessoalmente, até a data máxima supramencionada, na
Câmara Municipal de Denise, situada na Avenida Júlio José de Campos, 111, Denise/MT, sem
prejuízo de, oportunamente, ser realizado o procedimento em locais adicionais, nas mesmas datas
citadas, com ampla divulgação ao público local - a fim de registrar seus dados biométricos, sob
pena de cancelamento da inscrição eleitoral, sem prejuízo das sanções cabíveis, se constatada
irregularidade;
2. Deverão se apresentar: a) necessariamente, com documento oficial de identificação com foto e
comprovante de domicílio, e b) opcionalmente (caso possuírem), com CPF e título eleitoral ou
outro documento comprobatório da condição de eleitor.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinei a
expedição deste Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, afixado
no mural do Cartório Eleitoral, bem como, seu teor será objeto de elaboração de panfletos de
divulgação da convocação, a ser afixados em repartições públicas e locais de acesso ao público
em geral, com ampla divulgação pela imprensa escrita, falada e televisiva disponível na localidade,
e qualquer outro meio de comunicação, preferencialmente sem ônus para a Justiça Eleitoral.
Encaminhe-se, por ofício, ao representante do Ministério Público Eleitoral e partidos políticos com
diretório regularmente estabelecido em Denise/MT.
Dado e passado nesta cidade de Barra do Bugres, na data de 03 de outubro de 2019. Eu,
Henrique Cézar Gonçalves Parreira, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi a presente.

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
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SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

SENTENÇAS
PROCESSO Nº 70-02.2019.6.11.0013
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - Barra do Bugres-MT
SENTENÇA - DISPOSITIVO
Com efeito, Diretórios Municipais dos Partidos Políticos são obrigados a prestar contas de sua
movimentação financeira até o dia 30 de abril de cada ano, segundo dispõe o artigo 32 da Lei nº
9.096/95, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
A Lei n. 13.165/2015 alterou, entre outros dispositivos, o §4º do art. da Lei supracitada,
dispensando em casos específicos a prestação de contas formal:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadados bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Visualiza-se dos documentos acostados que o órgão municipal enquadra-se no §4º do artigo 32 da
Lei nº 9.096/95, tendo ficando patente a ausência de trânsito de recursos financeiros pelas contas
correntes da agremiação, bem como o não recebimento de recursos do fundo partidário e não
emissão de recibos de doação.
Ante o exposto, nos termos do art. 32, §4º, da Lei n. 9.096/95 e Art. 46, I da Res. TSE 23.464
/2015, JULGO apresentadas as presentes prestações de contas e APROVO a declaração de
ausência de movimentação de recursos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Barra do Bugres, 23 de setembro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 59-07.2018.6.11.0013
Prestação de Contas - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
Denise-MT
SENTENÇA
DISPOSITIVO
Decido.
Com efeito, Diretórios Municipais dos Partidos Políticos são obrigados a prestar contas de sua
movimentação financeira até o dia 30 de abril de cada ano, segundo dispõe o artigo 32 da Lei nº
9.096/95, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
A Lei n. 13.165/2015 alterou, entre outros dispositivos, o §4º do art. da Lei supracitada,
dispensando em casos específicos a prestação de contas formal:

§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
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§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadados bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Visualiza-se dos documentos acostados que o órgão municipal enquadra-se no §4º do artigo 32 da
Lei nº 9.096/95, tendo ficando patente a ausência de trânsito de recursos financeiros pelas contas
correntes da agremiação, bem como o não recebimento de recursos do fundo partidário e não
emissão de recibos de doação.
Ante o exposto, nos termos do art. 32, §4º, da Lei n. 9.096/95 e Art. 46, I da Res. TSE 23.464
/2015, JULGO apresentadas as presentes prestações de contas e APROVO a declaração de
ausência de movimentação de recursos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Barra do Bugres, 24 de setembro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 47-90.2018.6.11.0013
Prestação de Contas - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - Denise-MT
SENTENÇA - DISPOSITIVO
Com efeito, Diretórios Municipais dos Partidos Políticos são obrigados a prestar contas de sua
movimentação financeira até o dia 30 de abril de cada ano, segundo dispõe o artigo 32 da Lei nº
9.096/95, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
A Lei n. 13.165/2015 alterou, entre outros dispositivos, o §4º do art. da Lei supracitada,
dispensando em casos específicos a prestação de contas formal:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadados bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Visualiza-se dos documentos acostados que o órgão municipal enquadra-se no §4º do artigo 32 da
Lei nº 9.096/95, tendo ficando patente a ausência de trânsito de recursos financeiros pelas contas
correntes da agremiação, bem como o não recebimento de recursos do fundo partidário e não
emissão de recibos de doação.
Ante o exposto, nos termos do art. 32, §4º, da Lei n. 9.096/95 e Art. 46, I da Res. TSE 23.464
/2015, JULGO apresentadas as presentes prestações de contas e APROVO a declaração de
ausência de movimentação de recursos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Barra do Bugres, 24 de setembro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 30-54.2018.6.11.0013
Prestação de Contas - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
Município: Barra do Bugres-MT
SENTENÇA
DISPOSITIVO
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DISPOSITIVO
Com efeito, Diretórios Municipais dos Partidos Políticos são obrigados a prestar contas de sua
movimentação financeira até o dia 30 de abril de cada ano, segundo dispõe o artigo 32 da Lei nº
9.096/95, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
A Lei n. 13.165/2015 alterou, entre outros dispositivos, o §4º do art. da Lei supracitada,
dispensando em casos específicos a prestação de contas formal:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadados bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Visualiza-se dos documentos acostados que o órgão municipal enquadra-se no §4º do artigo 32 da
Lei nº 9.096/95, tendo ficando patente a ausência de trânsito de recursos financeiros pelas contas
correntes da agremiação, bem como o não recebimento de recursos do fundo partidário e não
emissão de recibos de doação.
Ante o exposto, nos termos do art. 32, §4º, da Lei n. 9.096/95 e Art. 46, I da Res. TSE 23.464
/2015, JULGO apresentadas as presentes prestações de contas e APROVO a declaração de
ausência de movimentação de recursos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Barra do Bugres, 23 de setembro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO 40-98.2018.6.11.0013
SENTENÇA
DISPOSITIVO
Decido.
Com efeito, Diretórios Municipais dos Partidos Políticos são obrigados a prestar contas de sua
movimentação financeira até o dia 30 de abril de cada ano, segundo dispõe o artigo 32 da Lei nº
9.096/95, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
A Lei n. 13.165/2015 alterou, entre outros dispositivos, o §4º do art. da Lei supracitada,
dispensando em casos específicos a prestação de contas formal:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadados bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Visualiza-se dos documentos acostados que o órgão municipal enquadra-se no §4º do artigo 32 da
Lei nº 9.096/95, tendo ficando patente a ausência de trânsito de recursos financeiros pelas contas
correntes da agremiação, bem como o não recebimento de recursos do fundo partidário e não
emissão de recibos de doação.
Ante o exposto, nos termos do art. 32, §4º, da Lei n. 9.096/95 e Art. 46, I da Res. TSE 23.464
/2015, JULGO apresentadas as presentes prestações de contas e APROVO a declaração de
ausência de movimentação de recursos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
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Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Barra do Bugres, 24 de setembro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 74-39.2019.6.11.0013
Prestação de Contas - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - Município: Barra
do Bugres-MT
SENTENÇA - DISPOSITIVO
Com efeito, Diretórios Municipais dos Partidos Políticos são obrigados a prestar contas de sua
movimentação financeira até o dia 30 de abril de cada ano, segundo dispõe o artigo 32 da Lei nº
9.096/95, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
A Lei n. 13.165/2015 alterou, entre outros dispositivos, o §4º do art. da Lei supracitada,
dispensando em casos específicos a prestação de contas formal:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadados bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Visualiza-se dos documentos acostados que o órgão municipal enquadra-se no §4º do artigo 32 da
Lei nº 9.096/95, tendo ficando patente a ausência de trânsito de recursos financeiros pelas contas
correntes da agremiação, bem como o não recebimento de recursos do fundo partidário e não
emissão de recibos de doação.
Ante o exposto, nos termos do art. 32, §4º, da Lei n. 9.096/95 e Art. 46, I da Res. TSE 23.464
/2015, JULGO apresentadas as presentes prestações de contas e APROVO a declaração de
ausência de movimentação de recursos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Barra do Bugres, 23 de setembro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 96-97.2019.6.11.0013
Prestação de Contas - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - Denise-MT
SENTENÇA - DISPOSITIVO
Com efeito, Diretórios Municipais dos Partidos Políticos são obrigados a prestar contas de sua
movimentação financeira até o dia 30 de abril de cada ano, segundo dispõe o artigo 32 da Lei nº
9.096/95, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
A Lei n. 13.165/2015 alterou, entre outros dispositivos, o §4º do art. da Lei supracitada,
dispensando em casos específicos a prestação de contas formal:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadados bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período.

Visualiza-se dos documentos acostados que o órgão municipal enquadra-se no §4º do artigo 32 da
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Visualiza-se dos documentos acostados que o órgão municipal enquadra-se no §4º do artigo 32 da
Lei nº 9.096/95, tendo ficando patente a ausência de trânsito de recursos financeiros pelas contas
correntes da agremiação, bem como o não recebimento de recursos do fundo partidário e não
emissão de recibos de doação.
Ante o exposto, nos termos do art. 32, §4º, da Lei n. 9.096/95 e Art. 46, I da Res. TSE 23.464
/2015, JULGO apresentadas as presentes prestações de contas e APROVO a declaração de
ausência de movimentação de recursos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Barra do Bugres, 23 de setembro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 92-60.2019.6.11.0013
Prestação de Contas - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - Denise-MT
SENTENÇA - DISPOSITIVO
Com efeito, Diretórios Municipais dos Partidos Políticos são obrigados a prestar contas de sua
movimentação financeira até o dia 30 de abril de cada ano, segundo dispõe o artigo 32 da Lei nº
9.096/95, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
A Lei n. 13.165/2015 alterou, entre outros dispositivos, o §4º do art. da Lei supracitada,
dispensando em casos específicos a prestação de contas formal:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadados bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Visualiza-se dos documentos acostados que o órgão municipal enquadra-se no §4º do artigo 32 da
Lei nº 9.096/95, tendo ficando patente a ausência de trânsito de recursos financeiros pelas contas
correntes da agremiação, bem como o não recebimento de recursos do fundo partidário e não
emissão de recibos de doação.
Ante o exposto, nos termos do art. 32, §4º, da Lei n. 9.096/95 e Art. 46, I da Res. TSE 23.464
/2015, JULGO apresentadas as presentes prestações de contas e APROVO a declaração de
ausência de movimentação de recursos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Barra do Bugres, 23 de setembro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 9-78.2018.6.11.0013
Prestação de Contas - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - Município: Barra
do Bugres-MT
SENTENÇA - DISPOSITIVO
Com efeito, Diretórios Municipais dos Partidos Políticos são obrigados a prestar contas de sua
movimentação financeira até o dia 30 de abril de cada ano, segundo dispõe o artigo 32 da Lei nº
9.096/95, in verbis:

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
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Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
A Lei n. 13.165/2015 alterou, entre outros dispositivos, o §4º do art. da Lei supracitada,
dispensando em casos específicos a prestação de contas formal:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadados bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Visualiza-se dos documentos acostados que o órgão municipal enquadra-se no §4º do artigo 32 da
Lei nº 9.096/95, tendo ficando patente a ausência de trânsito de recursos financeiros pelas contas
correntes da agremiação, bem como o não recebimento de recursos do fundo partidário e não
emissão de recibos de doação.
Ante o exposto, nos termos do art. 32, §4º, da Lei n. 9.096/95 e Art. 46, I da Res. TSE 23.464
/2015, JULGO apresentadas as presentes prestações de contas e APROVO a declaração de
ausência de movimentação de recursos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Barra do Bugres, 24 de setembro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 83-98.2019.6.11.0013
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - Porto Estrela-MT
SENTENÇA - DISPOSITIVO
Com efeito, Diretórios Municipais dos Partidos Políticos são obrigados a prestar contas de sua
movimentação financeira até o dia 30 de abril de cada ano, segundo dispõe o artigo 32 da Lei nº
9.096/95, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
A Lei n. 13.165/2015 alterou, entre outros dispositivos, o §4º do art. da Lei supracitada,
dispensando em casos específicos a prestação de contas formal:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadados bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Visualiza-se dos documentos acostados que o órgão municipal enquadra-se no §4º do artigo 32 da
Lei nº 9.096/95, tendo ficando patente a ausência de trânsito de recursos financeiros pelas contas
correntes da agremiação, bem como o não recebimento de recursos do fundo partidário e não
emissão de recibos de doação.
Ante o exposto, nos termos do art. 32, §4º, da Lei n. 9.096/95 e Art. 46, I da Res. TSE 23.464
/2015, JULGO apresentadas as presentes prestações de contas e APROVO a declaração de
ausência de movimentação de recursos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Barra do Bugres, 23 de setembro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

ATOS
DA 15ª ZONA ELEITORAL
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ATOS DA 15ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA N.º 10/2019
A DRA. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA, Juíza da 15ª Zona Eleitoral - São Félix do Araguaia,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 35, X e 135 do Código Eleitoral;
RESOLVE:
Art. 1º Criar novo local de votação na Escola Municipal de Educação Básica do Campo Nova Suiá,
localizada no P.A. Mãe Maria, no município de São Félix do Araguaia/MT
Art. 2º Criar novo local de votação na Escola Municipal de Educação Básica do Campo de
Pontinópolis - Extensão Osvaldo Borges, localizada no P.A. Dom Pedro, no município de São Félix
do Araguaia/MT.
Art. 3º Sejam efetuados os lançamentos necessários no sistema ELO.
Art. 4º Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio do Cartório Eleitoral.
Art. 5º Encaminhe-se cópia à Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia/MT, à SEDUC/MT e à
Corregedoria Regional Eleitoral e a Coordenadoria de Sistemas Eleitorais do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso.
Art. 6º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
São Félix do Araguaia/MT, 04 de outubro de 2019.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 17ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE DESCARTE DE DOCUMENTOS Nº 68/2019
PRAZO: 15 (quinze) dias
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Dr. VICTOR LIMA PINTO
COELHO, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, nos termos do art. 55 da Resolução TSE nº 21.538/03, e, nas disposições constantes
do Provimento CRE/MT nº 9/2014, que no período de 22 a 29 de outubro de 2019, será realizada a
inutilização dos documentos abaixo relacionados, por instrumento de trituração e posterior doação
à empresa de reciclagem Onofre do Carmo Ferreira, a ser procedida na sede deste Cartório
Eleitoral, situado à Avenida Prefeito Caio, nº 639-E, bairro Vila Nova, nesta Cidade, podendo o
evento ser acompanhado por quem interessar possa.
Descrição dos documentos a serem inutilizados
Classificação

Prazo de

Documento

Período

Guias de remessa de material

2004 a 2017

1 ano

2006 a 2008

10 anos

Termo de Responsabilidade de
Patrimônio

Guarda
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Suprimento de Fundos e demais
documentos ligados a orçamento e
Administração

2003 a 2007

10 anos

Comunicação de óbito

2005 a 2008

10 anos

Guia de multa paga

2006 a 2008

10 anos

2002 e 2006

10 anos

prestações de contas

Cadastro Eleitoral ASE

Requerimento de Justificativa Eleitoral
(apresentado depois do pleito)
Comunicações para registro dos demais

2003, 2006 e

ASEs

2007

10 anos

Protocolos de Entrega do Título Eleitoral
(PETEs) e os Requerimentos de
Alistamento Eleitoral - RAE) relativos a
alistamento, transferência, revisão ou

2004, 2007,
2008 e 2009 *

5 anos

segunda via *
Protocolos de Entrega do Título Eleitoral
(PETEs) e os Requerimentos de
Cadastro Eleitoral RAE

Alistamento Eleitoral - RAE) relativos a

2011 a 2013

5 anos

alistamento, transferência, revisão ou
segunda via
Títulos Eleitorais recolhidos

2006, 2008,
2011 a 2013

5 anos

1986, 1988 a
Títulos inutilizados

1992, 1994 a
2010

Documento recebido pelo Juízo Eleitoral
Documentos Recebidos

(ofícios, e-mails, memorandos,
requerimentos diversos, etc.)

1998, 1999,
2003 a 2008

10 anos

1998, 2000,
Boletins de urna e Zerésimas

2004, 2006 e

10 anos

2008
Cadernos de votação

2006 e 2008

10 anos

1996, 1998,
Comprovantes de votação

2000, 2004,

10 anos

2006 e 2008
Formulários de Justificativa Eleitoral

2006, 2008,

(apresentados no dia do pleito)

2010 e 2012

Manual para orientação

2006

1 ano

2008 e 2016

1 ano

Materiais e impressos eleitorais não
utilizados

1 ano

1996, 1998,
2000, 2002,

Eleições
Recibo de materiais de eleições

2006, 2008,

1 ano

2010, 2012,
2014, 2016
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2000 e 2002

1 ano

2008

10 anos

1996, 2002,
2004, 2006 e
2008

Lista de presença e atualização de

2000, 2002,

endereços de mesários

2006, 2008

Vistorias dos Locais de Votação

2008

Alimentação

2006

Certidões avulsas

10 anos

2001, 2006 a
2008

Ofícios, ofícios circulares, e-mails

1996, 1999,

impressos, memorandos e informações

2002, 2004 a

expedidos pelo Juízo Eleitoral

2008

10 anos
10 anos

10 anos

10 anos

1994, 1996,
Expedientes

Edital emitido pelo Juízo Eleitoral

2004, 2006 a

10 anos

2008
Documentos seriados ou guardados
apartados para controle eventualmente
existentes no cartório (sentenças

2005 a 2008

10 anos

2005 a 2008

10 anos

impressas, mandados, informações,
mensagem eletrônica numerada, etc.)
Comunicação de desfiliação partidária
Partidos Políticos

Expediente recebido/expedido de partido 2002, 2004 a
político

2008

10 anos

* As relações dos PETEs e RAEs não inutilizados em descartes anteriores encontram-se no link:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-68-201920190923124044203-55f3ad341ebf470cfa2404bfca47380a.docx
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinei a expedição do presente Edital, que deverá ser
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso por 15 (quinze) edições
consecutivas, bem como no mural do Cartório Eleitoral.
Arenápolis, 24 de setembro de 2019.
VICTOR LIMA PINTO COELHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 19ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO N.º 54-30.2019.6.11.0019
Prestação de Contas Anual de Partido Político - Exercício Financeiro: 2018
Requerente: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
Requerido: Justiça Eleitoral
MUNICIPIO: NOVA OLÍMPIA-MT
Advogado: JONAS RACHID MURAD FILHO - OAB/MT 6.105
Vistos etc.;
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Advogado: JONAS RACHID MURAD FILHO - OAB/MT 6.105
Vistos etc.;
Trata-se de prestação de contas da Comissão Provisória do Partido Social Democrático - PSD de
Nova Olímpia-MT referente ao exercício de 2018. O partido apresentou Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos Financeiros intempestivamente. Publicado o Edital para divulgação da
referida Declaração (fl. 09), não foi oferecida impugnação.
Por seu turno, acostou-se aos autos Parecer Técnico Conclusivo, manifestando-se pela aprovação
com ressalvas da prestação de contas em análise em razão do decurso do prazo legal.
Com vistas, o Parquet seguiu o entendimento de que a aprovação das contas com ressalvas é, de
acordo com a Resolução TSE nº 23.546/2017, a medida que se impõe.
É o relatório. Fundamento. Decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral (art. 34 e incisos da Lei n°
9096/95 c/c art. 17, inciso III, da CF).
Neste sentido, a Resolução n° 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral, regulamenta a
prestação de contas anuais dos partidos políticos.
No presente caso, verifica-se que o partido apresentou sua declaração fora do prazo previsto no
art. 32 da Lei n. º 9096/95.
Ressalte-se que não foi apresentada impugnação, assim como em função do contido na
manifestação do Ministério Público Eleitoral, deve ser aplicado o disposto no artigo 45, inciso VIII,
alínea a, da Resolução TSE n. º 23.464/2015, que diz:
"Art. 45 Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos,
na forma do § 2º do art. 28 desta resolução, a autoridade judiciária determina, sucessivamente:
(...)
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério
Público Eleitoral, a autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a
causa de acordo com os elementos existentes e sua livre convicção;
Dispositivo.
Por estas considerações, com fulcro no artigo 46, inciso II, da Resolução TSE n. º 23.546/2017, e
em consonância com o parecer ministerial, JULGO REGULARES AS CONTAS do PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, do município de Nova Olímpia/MT, APROVANDO-AS COM
RESSALVAS, referente ao exercício financeiro de 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se no sistema SICO (Sistema de Informação de Contas) do TSE o resultado do
julgamento das mesmas.
Transitado em julgado, efetue-se as anotações e comunicações de praxe e arquive-se,
oportunamente, os presentes autos.
Tangará da Serra-MT, 18 de setembro de 2019
ÂNGELO JUDAI JUNIOR
Juiz Eleitoral

ATOS DA 20ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) Nº 0600001-94.2019.6.11.0020
DEPRECANTE: JUÍZO DA 36ª ZONA ELEITORAL DE VERA MT
DEPRECADO: JUÍZO DA 20ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA GRANDE MT
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DEPRECADO: JUÍZO DA 20ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA GRANDE MT
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Carta Precatória expedida pela 36ª Zona Eleitoral, sediada em Vera/MT, tendo por
objeto a oitiva da testemunha Beni Dutra dos Santos, nos autos do processo original 4466.2018.6.11.0036 - Classe Ação Penal, cujo endereço informado pelo deprecante para
localização do(a) inquirido(a) situa-se na Rua M, Quadra 13, Casa 39, Residencial José Carlos
Guimarães, neste município de Várzea Grande.
Destarte, tendo em vista que o local de domicílio da testemunha, informado pelo deprecante,
localiza-se nos limites territoriais desta 20ª Zona Eleitoral, procedo à distribuição do feito a este
Juízo, nos termos da Resolução TRE/MT nº 2.122/2018, art. 3º, inciso II.
Designo audiência para oitiva da testemunha Beni Dutra dos Santos para o dia 29/10/2019, às 15
horas, na Sala de Audiência da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea
Grande - Avenida Castelo Branco, s/n, Bairro Agua Limpa, Várzea Grande/MT.
Informe-se o Juízo Deprecante para que proceda à intimação da Ré e do(s) respectivo(s) advogado
(s) sobre a realização da audiência.
Intime-se o Parquet para comparecimento.
Publique-se.
Cumpra-se.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 21ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 70-75.2019.6.11.0021 - PC
Partido: DEM - Tapurah-MT Presidente: Cleomar Eterno de Campos Tesoureiro: Rodrigo Martelli
Advogado: Trancredo Vargas Saraiva de Araújo - OAB/MT 18697 Vistos, etc. Trata-se de Petição
requerendo a regularização da Prestação de Contas do Democratas (DEM) de Tapurah-MT
referente ao Exercício Financeiro 2018, tendo em vista a decisão que considerou o partido omisso,
suspendendo o recebimento das cotas do fundo partidário no ano seguinte ao da decisão.
Devidamente recebidas, após exame técnico preliminar, foi emitida a manifestação de fl. 15/16. O
Ministério Público Eleitoral às fls. 19, pugna pela regularização das contas. É o breve relatório.
Decido. Considerando que estão presentes todas as peças determinadas pela Resolução TSE n.
23.546/2017, aplicável às prestações de contas no exercício financeiro 2018, entendo que foram
cumpridas as formalidades legais necessárias para cessar as sanções impostas ao Partido
Político. Ante o exposto, DECLARO a regularidade das contas e, consequentemente, JULGO
aprovadas as contas do Democratas (DEM) de Tapurah-MT referente ao Exercício Financeiro
2018, determinando a cessação da suspensão do recebimento das contas do fundo partidário, nos
termos do art. 46, inciso I, da Res. TSE n. 23.546/2017. Diante disso, determino à serventia do
Cartório Eleitoral que proceda o lançamento da informação no Sistema de Informações de Contas
Eleitorais e Partidárias (SICO). Comunique-se aos Diretórios Nacional e Regional do Partido
Político. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Certifique-se e arquive-se estes autos com as
baixas e anotações necessárias. Lucas do Rio Verde, 24 de setembro de 2019.
CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 72-45.2019.6.11.0021 - PC
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PROCESSO Nº 72-45.2019.6.11.0021 - PC
Partido: PSDB - Tapurah-MT Presidente: Valmir Fogaça dos Santos Tesoureiro: Ivandro
Mascarello Advogado: Valmir Fogaça dos Santos - OAB/MT 5671-A Vistos, etc. Trata-se de
Petição requerendo a regularização da Prestação de Contas do Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB) de Tapurah-MT referente ao Exercício Financeiro 2018, tendo em vista a decisão
que considerou o partido omisso, suspendendo o recebimento das cotas do fundo partidário no ano
seguinte ao da decisão. Devidamente recebidas, após exame técnico preliminar, foi emitida a
manifestação de fl. 16/17. O Ministério Público Eleitoral às fls. 20, pugna pela regularização das
contas. É o breve relatório. Decido. Considerando que estão presentes todas as peças
determinadas pela Resolução TSE n. 23.546/2017, aplicável às prestações de contas no exercício
financeiro 2018, entendo que foram cumpridas as formalidades legais necessárias para cessar as
sanções impostas ao Partido Político. Ante o exposto, DECLARO a regularidade das contas e,
consequentemente, JULGO aprovadas as contas do Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB) de Tapurah-MT referente ao Exercício Financeiro 2018, determinando a cessação da
suspensão do recebimento das contas do fundo partidário, nos termos do art. 46, inciso I, da Res.
TSE n. 23.546/2017. Diante disso, determino à serventia do Cartório Eleitoral que proceda o
lançamento da informação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Comunique-se aos Diretórios Nacional e Regional do Partido Político. Ciência ao Ministério Público
Eleitoral. Certifique-se e arquive-se estes autos com as baixas e anotações necessárias. Lucas do
Rio Verde, 24 de setembro de 2019.
CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
PROCESSO Nº110-91.2018.6.11.0021 - NC
Vistos... I. Designo o dia 05/11/2019, às 16h30, para realização de audiência preliminar. II.À
Serventia do Cartório Eleitoral para que certifique a existência ou não de antecedentes criminais,
bem como se os autores do fato foram beneficiários do instituto da transação penal, nos termos do
art. 76, § 2ª, inciso II, da Lei n. 9.099/95.III.Oficie-se o Cartório Distribuidor e o Juizado Especial da
Comarca de Tapurah e Lucas do Rio Verde, bem como o Instituto Nacional e Estadual de
Identificação, para que também forneçam as certidões referidas no item anterior. IV.Intime-se
pessoalmente o(a) Autor(a) do fato para se fazer presente, acompanhado(a) de advogado,
cientificando-o(a) de que na ausência de procurador judicial ser-lhes-á nomeado defensor dativo.V.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral.VI. Publique-se.VII. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 02
de outubro de 2019.
CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 87/2019/25ªZE/MT
O Excelentíssimo Senhor Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz da 25ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que o(s) órgão(s)
partidário(s) abaixo relacionado(s) apresentou (apresentaram) PRESTAÇÃO DE CONTAS relativa
ao Exercício Financeiro de 2017, conforme consta dos autos abaixo indicado, que se encontram à
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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ao Exercício Financeiro de 2017, conforme consta dos autos abaixo indicado, que se encontram à
disposição para consulta no Cartório da 25ª Zona Eleitoral (Av. Minas Gerais, nº 1359, Ed.
Anthonny, Bairro Chácara 2-B - Pontes e Lacerda - MT), facultando a qualquer interessado, no
prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação na
forma do disposto nos artigos 45 da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS/MT
Partido Político

Processo Nº

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD

134-73.2019.6.11.0025

E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo Juiz
Eleitoral a expedição do presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral (DJE/TRE/MT). Dado e passado no município de Pontes e Lacerda/MT, Estado de Mato
Grosso,

aos

quatro

dias

do

mês

de

outubro

de

dois

mil

e

dezenove.

Eu,

__________________________________, Isadora Valido Ramalho, Analista Judiciária - 25ª ZE
/MT, digitei o presente documento que vai assinado pelo Chefe de Cartório, com fulcro na Portaria
nº 4/2011/25ªZE.
ANTONIO BATISTA DE LUNA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 86/2019/25ªZE
O Excelentíssimo Senhor Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz da 25ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que o(s) órgão(s)
partidário(s) abaixo relacionado(s) apresentou(apresentaram) Prestação de Contas relativa a
Eleições 2018, conforme consta dos autos abaixo indicados, que se encontram à disposição para
consulta no Cartório da 25ª Zona Eleitoral (Av. Minas Gerais, nº 1359, Ed. Anthonny, Bairro
Chácara 2-B - Pontes e Lacerda - MT), facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três)
dias contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação na forma do disposto no
artigo 49 e 59 da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Processo

Partido

Munícipio

Advogado

Balanço e demonstrativo

EDMILSON
VASCONCELOS
DE

MORAES

OAB/MT 8.548;
LUCIANE ROSA
DE SOUZA OAB

Partido
133-

Socialista

88.2019.6.11.0025 Brasileiro
- PSB

Vila Bela
da
Santíssima
Trindade
/MT

/MT 15.779;

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

RANIELE

arquivos/downloads

SOUZA MACIEL

/arquivos_de_eleicoes-2018-

OAB/MT 23.424 partido_socialista_brasileiro_-_psb__vila_bela_da_santissima_trindade/O;
RAFAEL

20191004092416966-

SOUZA NUNES 6b3fbc246c956b48c99e99109da23913.
pdf
OAB/MT 14.676;
JOSE
ORLANDO
NASCIMENTO

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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FILHO OAB/MT
17.034-E
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo Juiz
Eleitoral a expedição do presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral (DJE/TRE/MT). Dado e passado no município de Pontes e Lacerda/MT, Estado de Mato
Grosso, aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezenove. Eu, _____________________,
Isadora Valido Ramalho, Analista Judiciária - 25ªZE, digitei o presente documento que vai assinado
pelo Chefe de Cartório, com fulcro na Portaria nº 4/2011/25ªZE.
ANTONIO BATISTA DE LUNA
Chefe de Cartório

ATOS DA 30ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA Nº 12/2019
O Excelentíssimo Juiz da 30ª Zona Eleitoral de Água Boa, Estado de Mato Grosso, Dr. Jean Paulo
Leão Rufino, no uso de suas atribuições legais, e na forma da lei, etc..
CONSIDERANDO que no período de 07 de outubro à 20 de novembro de 2019 o servidor
responsável pelo Posto Eleitoral do Município de Nova Nazaré, Gilmarck Fernandes Siqueira,
usufruirá a suas férias;
RESOLVE:
Art. 1.º - Suspender, excepcionalmente, o expediente do Posto Eleitoral do município de Nova
Nazaré no período de 07 de outubro a 20 de novembro de 2019, em razão das férias do servidor
responsável pelo Posto Eleitoral no período mencionado.
Art. 2.º - Determinar que o atendimento aos eleitores de Nova Nazaré seja realizado
exclusivamente na sede do Cartório da 30ª Zona Eleitoral durante o período mencionado no artigo
anterior.
Art. 3.º - Publique-se, no átrio do Cartório e no Diário Eletrônico do TRE-MT, bem como, afixe
cópia desta Portaria em local externo e visível no Posto Eleitoral de Nova Nazaré.
Art. 4.º - Comunique-se a Prefeitura e a Câmara Municipal de Nova Nazaré para conhecimento.
Água Boa, 03 de outubro de 2019
JEAN PAULO LEÃO RUFINO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 32ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO N° 25-38.2019.6.11.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROTOCOLO N.º 15.045/2019
REQUERIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) - MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT
ADVOGADO: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAIS, OAB-MT N.º 8548 E OUTROS
Visto,
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo DIRETÓRIO
ESTADUAL do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB), por seu diretório do município de
Cláudia/MT referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado o edital para impugnação das contas, transcorreu in albis o prazo concedido. (fls. 14)
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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Publicado o edital para impugnação das contas, transcorreu in albis o prazo concedido. (fls. 14)
Realizada a análise conclusiva, sobreveio parecer no qual o analista opina pelo reconhecimento
das contas para que sejam julgadas como prestadas e aprovadas com o consequente
reestabelecimento ao direito do recebimento de quotas do fundo partidário. (fls. 15).
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna pela
aprovação das contas apresentadas e pelo reestabelecimento ao direito de recebimento de quotas
do fundo partidário. (fls. 24).
É o relatório. Decido.
É de se frisar que emana do preceito constitucional (art. 17, III) a obrigação dos partidos políticos
de prestar contas à justiça Eleitoral, assunto este disciplinado na Lei nº 9.096/1995.
Tal diploma, em seu art. 32, estabeleceu a data de 30 de abril do ano seguinte ao exercício findo
como limite à prestação regular das contas.
Cabe à agremiação partidária manter escrituração contábil regular nos moldes preconizados pela
legislação nacional de demais normativos aplicados ao caso:
"Lei nº 9.096/95, Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e
municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de
suas receitas e destinação de suas despesas."
Por sua vez, o artigo 32, § 4º, da referida norma, dispõe que o partido político que não tenha
recebido fundo partidário, não tenha movimentado quantia em dinheiro ou tido outras espécies de
gastos, ainda que estimáveis em dinheiro, está desobrigado de apresentar prestação de contas
formal, podendo, somente, apresentar declaração firmada pelos responsáveis pela agremiação
partidária de ausência de movimento financeira:
"§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período. "
Ocorre, no caso em tela, que a agremiação partidária tardou em apresentar suas contas e, por esta
razão teve suspenso o direito ao recebimento de cotas do fundo partidário, conforme determinação
contida nos autos do processo PC n.º 8-02.2019.6.11.0032 que tramita junto a este juízo e trata da
omissão na prestação de contas das agremiações partidárias do município de Cláudia referente ao
exercício financeiro de 2016.
Por outro lado, dos documentos acostados, visualiza-se que o partido não recebeu fundo partidário
no exercício em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro, e ainda, não há
registro de recebimento de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, inexistindo qualquer
irregularidade ou impropriedade que obste a aprovação das contas.
Ante os fundamentos expostos, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e JULGO
APROVADA a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Diretório
Estadual do Partido Socialista Brasileiro, por seu diretório municipal de Cláudia/MT referente ao
exercício de 2016, com fulcro no art. 45, VIII, "a", da Resolução nº 23.464/2015 do TSE, com o
consequente reestabelecimento do direito ao repasse de contas de fundo partidário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público
Transitado em julgado, proceda-se ao registro do julgamento no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), bem como a cientificação dos diretórios nacional e regional
acerca do reestabelecimento do direito ao recebimento de quotas do fundo partidário pela esfera
municipal da agremiação partidária.
Após, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os presentes autos.
Cláudia-MT, 3 de outubro de 2019.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2019 - n. 3022

Cuiabá, segunda-feira, 07 de outubro de 2019

58

Cláudia-MT, 3 de outubro de 2019.
THATIANA DOS SANTOS
Juíza Eleitoral

PROCESSO N° 26-23.2019.6.11.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROTOCOLO N.º 15.044/2019
REQUERIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) - MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT
ADVOGADO: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAIS, OAB-MT N.º 8548 E OUTROS
Visto,
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo DIRETÓRIO
ESTADUAL do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB), por seu diretório do município de
Cláudia/MT referente ao exercício financeiro de 2017.
Publicado o edital para impugnação das contas, transcorreu in albis o prazo concedido. (fls. 14)
Realizada a análise conclusiva, sobreveio parecer no qual o analista opina pelo reconhecimento
das contas para que sejam julgadas como prestadas e aprovadas com o consequente
reestabelecimento ao direito do recebimento de quotas do fundo partidário. (fls. 15).
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna pela
aprovação das contas apresentadas e pelo reestabelecimento ao direito de recebimento de quotas
do fundo partidário. (fls. 25).
É o relatório. Decido.
É de se frisar que emana do preceito constitucional (art. 17, III) a obrigação dos partidos políticos
de prestar contas à justiça Eleitoral, assunto este disciplinado na Lei nº 9.096/1995.
Tal diploma, em seu art. 32, estabeleceu a data de 30 de abril do ano seguinte ao exercício findo
como limite à prestação regular das contas.
Cabe à agremiação partidária manter escrituração contábil regular nos moldes preconizados pela
legislação nacional de demais normativos aplicados ao caso:
"Lei nº 9.096/95, Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e
municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de
suas receitas e destinação de suas despesas."
Por sua vez, o artigo 32, § 4º, da referida norma, dispõe que o partido político que não tenha
recebido fundo partidário, não tenha movimentado quantia em dinheiro ou tido outras espécies de
gastos, ainda que estimáveis em dinheiro, está desobrigado de apresentar prestação de contas
formal, podendo, somente, apresentar declaração firmada pelos responsáveis pela agremiação
partidária de ausência de movimento financeira:
"§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período. "
Ocorre, no caso em tela, que a agremiação partidária tardou em apresentar suas contas e, por esta
razão teve suspenso o direito ao recebimento de cotas do fundo partidário, conforme determinação
contida nos autos do processo PC n.º 8-02.2019.6.11.0032 que tramita junto a este juízo e trata da
omissão na prestação de contas das agremiações partidárias do município de Cláudia referente ao
exercício financeiro de 2016.
Por outro lado, dos documentos acostados, visualiza-se que o partido não recebeu fundo partidário
no exercício em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro, e ainda, não há
registro de recebimento de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, inexistindo qualquer
irregularidade ou impropriedade que obste a aprovação das contas.
Ante os fundamentos expostos, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e JULGO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Ante os fundamentos expostos, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e JULGO
APROVADA a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Diretório
Estadual do Partido Socialista Brasileiro, por seu diretório municipal de Cláudia/MT referente ao
exercício de 2017, com fulcro no art. 45, VIII, "a", da Resolução nº 23.464/2015 do TSE, com o
consequente reestabelecimento do direito ao repasse de contas de fundo partidário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público
Transitado em julgado, proceda-se ao registro do julgamento no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), bem como a cientificação dos diretórios nacional e regional
acerca do reestabelecimento do direito ao recebimento de quotas do fundo partidário pela esfera
municipal da agremiação partidária.
Após, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os presentes autos.
Cláudia-MT, 3 de outubro de 2019.
THATIANA DOS SANTOS
Juíza Eleitoral

ATOS DA 38ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 51/2019
RELAÇÃO DE OPERAÇÕES REALIZADAS NO CADASTRO ELEITORAL NO PERÍODO DE 16
DE A 30 DE SETEMBRO DE 2019
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, torna pública, para
conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, em cumprimento ao art. 45, §6º, do Código
Eleitoral e aos itens 6 a 8 da Orientação nº 1/2009/CRE-MT, a relação das operações realizadas
no Cadastro Nacional de Eleitores, no âmbito deste Juízo, no período de 16 a 30 de setembro de
2019, sendo deferidas as constantes na relação anexa, que, desde já, ficam fazendo parte deste
edital, estando também disponível para consulta através do link:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-51-201920191004122307082-8d73c58bd1154a2d7938805c567ee3b3.pdf
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, 04 de outubro de 2019.
ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA
Chefe de Cartório

ATOS DA 39ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
Nº 1/2019/DIRETORIA
Fixa as competências relativas às Eleições Municipais de 2020 em Cuiabá
Geraldo Fernandes Fidélis Neto, Juiz Diretor do Fórum Eleitoral de Cuiabá/MT - em substituição,
no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Resolução TRE/MT nº 2122/2018,
que fixa as competências ordinárias e as relativas à consecução de pleitos municipais e gerais, nos
municípios dotados de mais de uma Zona Eleitoral, e o disposto no art. 3º da Resolução TRE/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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municípios dotados de mais de uma Zona Eleitoral, e o disposto no art. 3º da Resolução TRE/MT
nº 577/2007, que atribui à 39ª Zona Eleitoral a Diretoria do Fórum Eleitoral de Cuiabá/MT, torna
públicas, a todos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, as competências das
zonas eleitorais de Cuiabá/MT para as eleições municipais de 2020, conforme disposto abaixo:
I - 1ª Zona Eleitoral:
- conhecer e julgar os pedidos de registro de candidatos, suas impugnações e arguições de
inelegibilidade;
- conhecer e julgar as reclamações e representações que tiverem por objetivo a perda do registro
ou do diploma: Lei n° 9.504/97, artigos 30-A, 41-A, 45, inciso VI, 73 e 77 e Lei Complementar no 64
/90, Ação de Investigação Judicial Eleitoral;
- conhecer e julgar as ações de impugnação de mandato eletivo;
- processar os recursos contra expedição de diploma;
- apurar e totalizar os votos, proclamar o resultado do eleição e diplomar os eleitos.
II - 39ª Zona Eleitoral:
- coordenar do fechamento do Cadastro Nacional de Eleitores;
- conhecer e julgar as reclamações sobre a localização dos comícios e os feitos relativos à
propaganda eleitoral em geral, bem ainda a execução dos atos administrativos a ela pertinentes,
incluindo o exercício do poder de polícia;
- processar os registros das pesquisas eleitorais e conhecer e julgar suas impugnações;
- distribuir o horário eleitoral gratuito e elaborar o plano de mídia.
III - 51ª Zona Eleitoral:
- distribuir os feitos de propaganda entre os juízos eleitorais;
- conhecer e julgar as reclamações sobre a localização dos comícios e os feitos relativos a
propaganda eleitoral em geral, bem ainda a execução dos atos administrativos a ela pertinentes,
incluindo o exercício do poder de polícia.
IV - 55ª Zona Eleitoral:
- conhecer e julgar as prestações de contas de campanha e executar os atos administrativos a elas
relacionados;
- executar os atos previstos nº Lei n° 6.091/74, que dispõe sobre o fornecimento gratuito de
transporte, em dias de eleição, a eleitores residentes em zonas rurais e requisição de veículos, em
parceria com o Juízo competente de Várzea Grande.
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. Cuiabá/MT, aos
quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove (4/10/2019).
GERALDO FERNANDES FIDÉLIS NETO
Juiz Eleitoral, em substituição

ATOS DA 41ª ZONA ELEITORAL
COMUNICADOS
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 30/2019
TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE MATO GROSSO E PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE, PARA O FIM
QUE SE ESPECIFICA.
A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, inscrito no
CNPJ/MF sob o n.º 05.901.308/0001-21, com sede em Cuiabá/MT, na Av. Historiador Rubens de
Mendonça, n.º 4.750, Centro Político e Administrativo - Setor "E", representado neste ato pelo Juiz
Eleitoral Renato José de Almeida Costa Filho, brasileiro, casado, magistrado, portador do RG n.º
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Eleitoral Renato José de Almeida Costa Filho, brasileiro, casado, magistrado, portador do RG n.º
33.193.248-9 SSP/SP e do CPF n.º 706.475.181-04, conforme delegação prevista na Portaria TRE
/MT nº 260/2019, e PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE, com sede na Rua
Santa Catarina, 146, Centro, Figueirópolis D'Oeste/MT, inscrita no CNPJ/MJ sob nº 01.367.762
/0001-93, neste ato representado pelo Senhor Eduardo Flausino Vilela, portador do RG nº
3191409-8 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 726.733.626-49, resolvem celebrar o presente
TERMO DE COOPERAÇÃO, de acordo como consta no Processo Administrativo n. 17152.2019.6.11.0041, nos termos da legislação que rege a matéria, em especial a Lei nº 7.444, de 20
de dezembro de 1985, Resolução TSE nº 23.440, de 19 de março de 2015 e Resolução TRE/MT
nº 2357, de 17 de setembro de 2019, e mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Termo de Cooperação tem por objeto a comunhão de esforços para a realização de
revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos no município de Figueirópolis D'Oeste/MT.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO TRE-MT
1. São obrigações do TRE-MT:
I. Oferecer pessoal qualificado para capacitar os servidores disponibilizados pelo órgão cedente,
com treinamento teórico e prático específico para as atividades objeto deste termo de cooperação;
II. Fornecer nas Unidades de Atendimento, materiais necessários à adequada prestação de
serviços, inclusive aqueles de informática;
III. Disponibilizar e manter em perfeitas condições de funcionamento os Kit´s Biométricos e todos
os equipamentos e sistemas de informação necessários à adequada prestação de serviços
específicos de sua responsabilidade;
IV. Disponibilizar e efetuar manutenção nas impressoras e equipamentos de informática
(notebook, microcomputador etc);
V. Disponibilizar a infraestrutura dos Cartórios Eleitorais nos municípios atendidos;
VI. Disponibilizar circuito de comunicação de dados (link) que viabilize o atendimento on-line;
VII. Acompanhar e controlar as ações para que os serviços sejam executados com eficiência,
eficácia e efetividade;
VIII. Manter o controle de frequência dos servidores e estagiários disponibilizados para atuarem
nas Unidades de Atendimento, com o respectivo envio desse controle ao órgão de origem do
servidor;
IX. Responsabilizar-se pela Comunicação Social em torno da revisão do eleitorado no município;
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO
1. São obrigações do Órgão:
I. Disponibilizar servidores e/ou estagiários em número suficiente para a realização dos serviços
objeto deste Termo de Cooperação;
II. Selecionar servidores que não sejam filiados a partido político, com idade mínima de 18 anos,
podendo os supervisores solicitar substituição daqueles que não se mostrarem aptos aos serviços;
III. Encaminhar relação nominada de servidores ao Cartório Eleitoral para verificação do requisito
de não filiação partidária;
IV. Manter a quantidade de pessoal, indicando as necessárias substituições, seja por motivo de
férias, descanso semanal, licença, greve, faltas e desligamentos, que não terão, em hipótese
alguma, qualquer relação funcional ou de emprego com o TRE/MT;
V. Responsabilizar-se de modo exclusivo pelos encargos e obrigações sociais, trabalhistas e
fiscais incidentes, em suma com todas as despesas diretas e indiretas com o pessoal
disponibilizado para a consecução do objeto deste instrumento;
VI. Informar ao servidor disponibilizado o dever de cumprir as normas e regulamentos internos do
TRE-MT;
VII. Informar ao servidor/estagiário disponibilizado o dever de manter sigilo sobre as informações
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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TRE-MT;
VII. Informar ao servidor/estagiário disponibilizado o dever de manter sigilo sobre as informações
que tiverem conhecimento em razão dos trabalhos a serem desenvolvidos sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;
VIII. Auxiliar na Campanha Publicitária divulgando a revisão do eleitorado com coleta de dados
biométricos.
IX. Fornecer apoio institucional necessário para a viabilização do objeto deste termo;
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1. O presente termo não implica obrigações de natureza financeira para qualquer dos partícipes,
que se comprometem a arcar, respectivamente, com eventuais custos que advierem de sua
execução, dentro de sua respectiva competência.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
5.1. O presente Termo de Cooperação terá vigência pelo período compreendido entre a data de
sua publicação até o término das atividades de revisão biométrica.
CLÁUSULA SEXTA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO
1. O presente Termo de Cooperação poderá ser denunciado por iniciativa de qualquer dos
partícipes, mediante comunicação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou
rescindido por descumprimento de qualquer de suas cláusulas, assumindo cada partícipe os
respectivos ônus decorrentes das obrigações assumidas.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Os servidores/estagiários designados para o desempenho das atividades nas Unidades de
Atendimento deverão cumprir todas as normas e horários e estipulados pelo Cartório Eleitoral.
2. Fica proibida a atribuição de atividades de finalidade diversa da estabelecida neste instrumento
aos colaboradores envolvidos.
3. Os colaboradores designados para atuar nos serviços objeto deste Termo serão
supervisionados pelos servidores da Justiça Eleitoral.
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização deste Termo de Cooperação será feita pelo Chefe de Cartório da respectiva
Zona Eleitoral.
CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO
9.1. Caberá ao TRE-MT, por intermédio do fiscal designado, providenciar, às suas expensas, a
publicação do extrato deste Termo de Cooperação e de seus eventuais aditivos, no Diário da
Justiça Eletrônico do TRE-MT, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, em conformidade com o art. 61, parágrafo único,
da Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1. As questões porventura oriundas deste Termo de Cooperação deverão ser resolvidas,
preliminarmente, de comum acordo pelas partes, elegendo-se, em não sendo este possível, o
Juízo Federal da Capital do Estado de Mato Grosso para dirimi-las, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
10.2. E, por estarem as partes em concordância, foi lavrado o presente Termo, em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, segue assinado pelos respectivos
representantes.
Araputanga/MT, 19 de setembro de 2019.
RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 55ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
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SENTENÇAS
AUTOS Nº 64-63.2019.6.11.0055 - COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Protocolo: 388/2019
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do mesário Marcus Vinicius Neves
da Rosa aos trabalhos eleitorais das Eleições Gerais 2018, nesta 55ª Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012 (fls. 02
/07).
A tentativa de citação pessoal do eleitor restou frustrada (fls. 11).
Regularmente citado por edital (fls. 15), o eleitor deixou decorrer o prazo de resposta sem
manifestação (fls. 16).
O Ministério Público, às fls. 19/19-vº, manifestou pela aplicação de multa ao eleitor, nos termos do
art. 124 do Código Eleitoral e do Provimento TER nº 18/2012.
Vieram-me os autos conclusos.
É o necessário.
Decido.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco (5) dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições, na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução do processo eleitoral.
O requerido não apresentou motivos de recusa à nomeação, não compareceu à seção no primeiro
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.
Regularmente citado, por edital, para apresentar resposta acerca do não comparecimento à seção
eleitoral, o requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação (fls. 16).
Assim, nos termos do art. 9º, caput, do Provimento nº 18/2012/CRE/MT, ante a inércia do eleitor
Marcus Vinicius Neves da Rosa, 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 eleitor tenha comprovado o pagamento, anotese 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, 01 de outubro de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

AUTOS N.º 106-49.2018.6.11.0055 - (CÓDIGO 24.723/2018).
Prestação de Contas de Campanha
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Prestação de Contas de Campanha
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
Diretório Municipal de Cuiabá/MT
Adv.: Marcelo Alexandre Oliveira da Silva (OAB/MT nº 14.039)
Vistos etc.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo prestador de contas, arguindo existir omissão
na decisão de fls. 193/194-vº, consistente na não manifestação acerca da prestação de contas
retificadora apresentada após a interposição dos embargos declaratórios.
Requereu o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão.
Decido.
Trata-se de segundo recurso de embargos de declaração interposto pelo prestador de contas.
A decisão de fls. 193/194-vº conheceu os embargos de declaração, deixando, contudo, de acolhêlos.
Não obstante, o prestador de contas interpôs novo recurso de embargos de declaração, desta vez
sob o fundamento de que o juízo deixou de se manifestar a respeito da prestação de contas
retificadora, apresentada após os embargos de declaração.
Conforme já consignado na decisão de fls. 193/194-vº, a finalidade do recurso de embargos de
declaração é sanar omissão, contradição, ou obscuridade das decisões.
Não há, como também constou na decisão de fls. 193/194-vº, a alegada omissão, obscuridade ou
ausência de fundamentação, mas sim a intenção de alterar a sentença de modo que lhe favoreça.
Importante consignar que a prestação de contas retificadora foi apresentada após a interposição
dos primeiros embargos declaratórios, sem neste nada ser mencionado.
Consigno que as decisões prolatadas em processo de prestação de contas estão também sujeitas
à preclusão, em razão da necessidade de estabilização das relações jurídicas.
Nesse sentido, trago o seguinte julgado:
"[...] Prestação de Contas. Exercício financeiro de 2010. Desprovimento. 1. Não se admite, em
processo de prestação de contas, a juntada de novos documentos com os embargos de
declaração quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha. Precedentes. 2. Com
base na compreensão da reserva legal proporcional, nem toda irregularidade identificada no
âmbito do processo de prestação de contas autoriza a automática desaprovação de contas de
candidato ou de partido político, competindo à Justiça Eleitoral verificar se a irregularidade foi
capaz de inviabilizar a fiscalização das contas. 3. Não se admite o reenquadramento jurídico dos
fatos e provas para, se possível, afastar o recebimento de recursos de origem não identificada
tendo em vista a ausência de elementos necessários no acórdão recorrido. 4. As contas devem ser
desaprovadas quando constatadas falhas que, analisadas em conjunto, comprometam a
regularidade das contas (art. 27, inciso III, da Res.-TSE nº 21.841/2004). No caso, o TRE apontou,
além do recebimento de recursos de origem não identificada, a ocorrência de outras
irregularidades, com base nas quais desaprovou as contas. 5. Para aferir eventual insignificância
do valor total de recursos cuja origem não tenha sido identificada, deve ser utilizado como
parâmetro o valor total de recursos próprios obtidos pelo partido, e não o montante de recursos do
Fundo Partidário, por se tratar de verbas de naturezas diversas. 6. Segundo a jurisprudência do
TSE, o recebimento de recursos de fonte vedada, em regra, é irregularidade capaz de ensejar, por
si só, a desaprovação das contas [...]". (Ac. de 11.11.2014 no AgR-REspe nº 14022, rel. Min.
Gilmar Mendes.)"
Para que consiga reformar a decisão proferida, o embargante deve buscar os instrumentos legais
plausíveis e suficientes para a reapreciação da matéria, na forma pretendida, o que é inviável por
meio destes embargos.
Com efeito, pode-se concluir que os embargos de declaração tem apenas caráter protelatório, pois
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Com efeito, pode-se concluir que os embargos de declaração tem apenas caráter protelatório, pois
pretende rediscutir o que foi analisado e decidido, com intuito de modificar o julgamento.
Assim, impõe-se aplicar o disposto no art. 1.026, §2º, do CPC, cumulado com o artigo 275, 6º do
Código Eleitoral (Tribunal Superior Eleitoral - Embargos de Declaração em Embargos de
Declaração em Agravo Regimental em Agravo de Instrumento: AI 3560 Florianópolis - SC).
Diante do exposto, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil a ser sanados, conheço dos embargos para julgá-los improcedentes, permanecendo a
decisão embargada como foi publicada.
Reconhecido o caráter protelatório dos embargos de declaração, aplico ao embargante a multa
correspondente a um (1) salário mínimo, nos termos do art. 275, 6º do Código Eleitoral.
Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

PROC. N. 150-34.2019.6.11.0055
Protocolo: 11.883/2019.
Prestação de Contas - Partido Popular Socialista - PPS.
Exercício Financeiro - 2018.
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Anuais do diretório municipal do Partido Popular Socialista - PPS,
referentes ao ano calendário de 2018.
O exame preliminar de contas foi juntado às fls. 19/23, detectando irregularidades passíveis de
regularização, dentre elas a ausência de instrumento procuratório.
O Partido Político foi regularmente intimado para constituir novo advogado (fls. 24/25), mantendose inerte, conforme se vê da certidão de fls. 26.
Instado a manifestar, o Ministério Público Eleitoral, pugnou pelo julgamento das contas como não
prestadas (fls. 29/29-vº).
Vieram-me os autos conclusos.
É o necessário.
Decido.
Compete a Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral (art. 34 e incisos, da Lei nº.
9.096/95 c/c artigo 17, inciso III, da Constituição Federal).
O art. 37, §6º, da Lei nº 9.096/95 e o art. 29, XX da Resolução TSE nº 23.546/2017 estabelecem
que a prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional e, portanto, deve ser
apresentada por advogado legalmente habilitado.
Conforme consta da certidão de fls. 26, o partido político, devidamente intimado, deixou de
regularizar a representação processual.
Desta forma, resta configurada a ausência de capacidade postulatória, levando ao não
conhecimento da prestação de contas apresentadas.
Neste sentido:
"RECURSO ELEITORAL EM PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - VÍCIO NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE RECORRENTE - AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO
DE MANDATO - INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO - OMISSÃO EM REGULARIZAR A
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PRECLUSÃO - CONTAS JULGADAS COMO NÃO
PRESTADAS - JUNTADA DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO COM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA DE PISO - NÃO OCORRÊNCIA DE
EFICÁCIA RETROATIVA - DESPROVIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. Constatada a omissão do
recorrente em regularizar a representação processual, em que pese haver sido regulamente
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recorrente em regularizar a representação processual, em que pese haver sido regulamente
intimado para tanto, de acordo com o § 2º, do art. 20, da Resolução TSE n.º 21.841/2004, a
manutenção da sentença que julgou as contas não prestadas é medida que se impõe. A juntada de
novo instrumento de procuração, por intermédio de embargos de declaração, não decreta eficácia
retroativa ao vício verificado, pois se opera a preclusão em relação ao prazo assinalado pelo juiz
para regularização da representação processual. Desprovimento do recurso. Contas não
prestadas." (TRE-MT, Processo nº 10537, classe RE. Acórdão nº 27288, de 14/05/2019, Relator
Des. Sebastião Barbosa Farias, publicado no DJE/TRE/MT de 22/05/2019).
Assim, ante a inércia do Partido Político, julgo NÃO PRESTADAS as contas do Partido Popular
Socialista - PPS, referentes ao exercício do ano de 2018, nos termos do 46, IV da Resolução nº.
23.546/2017.
Por consequência, restam suspensas as novas cotas do fundo partidário pelo tempo em que
aquela agremiação partidária permanecer omissa, nos termos do artigo 48, da referida Resolução.
Promovam as comunicações necessárias, a fim de que seja suspenso repasse de cotas do fundo
partidário ao qual a agremiação municipal eventualmente tenha direito.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Proceda-se ao registro da decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(Sico), em consonância com a Resolução do TSE n.º 23.384, de 9 agosto de 2012.
P.I.
Após certificado o trânsito em julgado, ao arquivo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de outubro de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

PROC. N. 154-71.2019.6.11.0055
Protocolo: 13.245/2019.
Prestação de Contas - Partido AVANTE.
Exercício Financeiro - 2018.
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas Anuais, referentes ao ano calendário de 2018, em que o Partido
AVANTE do Município de Cuiabá/MT restou omisso, conforme informação de fls. 02.
O partido político foi regularmente notificado para a apresentação das contas em setenta e duas
(72) horas (fls. 08), deixando transcorrer o prazo sem manifestação (fls. 09).
Às fls. 10/10-vº, foi determinada a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário.
O Ministério Público Eleitoral, às fls. 20/20-vº, manifestou pelo julgamento das contas como não
prestadas.
Vieram-me os autos conclusos.
É o necessário. Decido.
Compete a Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral (art. 34 e incisos, da Lei nº.
9.096/95 c/c artigo 17, inciso III, da Constituição Federal).
A obrigatoriedade dos partidos políticos prestarem, anualmente, contas à Justiça Eleitoral é
preceito legal inscrito no artigo 32, caput, da Lei nº 9.096/95 (lei dos partidos políticos) e no artigo
28, caput, da Resolução TSE nº 23.546/17.
De acordo com os dispositivos mencionados, os partidos políticos devem prestar contas,
necessariamente, até o dia trinta (30) de abril do ano seguinte ao término do exercício findo, sob
pena de serem aplicadas as sanções legais cabíveis.
Ressai dos autos que o Partido AVANTE restou omisso quanto à prestação de contas do ano
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Ressai dos autos que o Partido AVANTE restou omisso quanto à prestação de contas do ano
calendário de 2018.
Regularmente notificado (fls. 08), deixou de apresentar as contas (fls. 09).
A inobservância das normas estabelecidas na lei dos partidos políticos implica na proibição de
recebimentos de recursos oriundos do Fundo Partidário, conforme dispõe os artigos 37, caput, Lei
nº 9.096/95 e 48, da Resolução TSE nº 23.546/2017, in verbis:
Lei nº 9.096/95 - Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial,
implica a suspensão de novas quotas do fundo partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei.
Resolução TSE nº 23.546/2017 - Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação
do partido político..
Assim, ante a inércia do Partido Político, e em consonância com o Ministério Público Eleitoral, julgo
NÃO PRESTADAS as contas do Partido AVANTE do Município de Cuiabá/MT /MT, referentes ao
exercício do ano de 2018, nos termos do artigo 46, IV, "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Por consequência, restam suspensas as novas cotas do fundo partidário pelo tempo em que
aquela agremiação partidária permanecer omissa, nos termos do artigo 48, da referida Resolução.
Promovam as comunicações necessárias, a fim de que seja suspenso repasse de cotas do fundo
partidário ao qual a agremiação municipal eventualmente tenha direito.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Proceda-se ao registro da decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(Sico), em consonância com a Resolução do TSE n.º 23.384, de 9 agosto de 2012.
P.I.
Após certificado o trânsito em julgado, ao arquivo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de outubro de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

INTIMAÇÕES
AUTOS Nº. 139-05.2019.6.11.0001 - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Protocolo nº 7.498/2019
Partido Democrático Trabalhista - PDT
Diretório Municipal de Cuiabá/MT
Adv.: Lourival Ribeiro Filho - OAB/MT 5.073
Nádia Lemos Gonçalves - OAB/MT 17.961
Vistos.
Nos termos do art. 45, VIII, "b" da Resolução 23.546/2017, determino a intimação do órgão
partidário, pelo DJE, para que ofereça defesa no prazo de quinze (15) dias.
Após, colha-se parecer ministerial.
Cuiabá, 01 de outubro de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº. 144-27.2019.6.11.0001 - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Protocolo nº 9.051/2019
Partido Social Cristão - PSC
Diretório Municipal de Cuiabá/MT
Adv.: Marcelo Joventino Coelho - OAB/MT 5950-A
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Adv.: Marcelo Joventino Coelho - OAB/MT 5950-A
Vistos.
Nos termos do art. 38 da Resolução 23.546/2017, determino a intimação do órgão partidário, pelo
DJE, para que ofereça defesa no prazo de quinze (15) dias e requeira, sob pena de preclusão, as
provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o
processo.
Após, colha-se parecer ministerial.
Cuiabá, 01 de outubro de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº. 158-11.2019.6.11.0001 - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Protocolo nº 13.595/2019
Partido da Mobilização Nacional - PMN
Diretório Municipal de Cuiabá/MT
Adv.: Terezinha Carvalho Dias e outro - OAB/SP 320.922
Vistos.
Nos termos do art. 45, VIII, "b" da Resolução 23.546/2017, determino a intimação do órgão
partidário, pelo DJE, para que ofereça defesa no prazo de quinze (15) dias.
Após, colha-se parecer ministerial.
Cuiabá, 01 de outubro de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

PROC. N. 159-93.2019.6.11.0055.
Protocolo: 13.735/2019.
Prestação de Contas - Partido Democratas - DEM.
Exercício Financeiro - 2018.
Adv.: Rodrigo Ribeiro Verão (OAB/MT nº 8495)
Vistos, etc.
O Partido Democratas - DEM restou omisso na Prestação de Contas Anuais, referente ao exercício
de 2018.
Diante da omissão, a agremiação partidária foi regularmente notificada, no dia 30/08/2019, a
apresentação das contas no prazo de setenta e duas (72) horas, sob pena de julgamento das
contas como não prestadas, nos termos do art. 46, IV da Resolução 23.546/2017.
Não obstante, o partido político deixou de prestar as contas anuais, requerendo dilação do prazo
para apresentação.
É o necessário. Decido.
Compete a Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral (art. 34 e incisos, da Lei nº.
9.096/95 c/c artigo 17, inciso III, da Constituição Federal).
A obrigatoriedade dos partidos políticos prestarem, anualmente, contas à Justiça Eleitoral é
preceito legal inscrito no artigo 32, caput, da Lei nº 9.096/95 (lei dos partidos políticos) e no artigo
28, caput, da Resolução TSE nº 23.546/17.
De acordo com os dispositivos mencionados, os partidos políticos devem prestar contas,
necessariamente, até o dia trinta (30) de abril do ano seguinte ao término do exercício findo, sob
pena de serem aplicadas as sanções legais cabíveis.

O partido político dispunha, com base nos dispositivos mencionados, de quatro (4) meses para
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O partido político dispunha, com base nos dispositivos mencionados, de quatro (4) meses para
apresentação das contas e não o fez.
Não obstante, percebe-se que o partido foi notificado para apresentação das contas extemporânea
somente no dia 30/08/2019, somando ao prazo inicial cento e vinte (120) dias, além, é claro, do
prazo da notificação de setenta e duas (72) horas, nos termos do art. 30, I, "a".
Não há, pois, o que se falar em dificuldade de efetuar a prestação de contas, sem qualquer
justificativa plausível.
Assim, ante a não apresentação pelo partido político das contas referente ao exercício de 2018,
determino a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário, devendo notificar os diretórios
nacional e regional, nos termos do art. 30, III, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Promova a juntada dos extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral, na forma do art. 30, IV, a)
cumulado com art. 6º, §2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Certifique, junto aos outros órgãos da Justiça Eleitoral, informações sobre a eventual emissão de
recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Após, colha-se parecer ministerial, no prazo de cinco (5) dias.
Por fim, proceda-se à abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as
informações e os documentos apresentados nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias.
Após, venham os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de setembro de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

ATOS DA 57ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS Nº 2.882.2004 (1425-37.2004.6.11.0057) - PROTOCOLO 57.100.001
/2004
Classe: AÇÃO PENAL - AP
AUTOR: Ministério Público Eleitoral
RÉU: BENEDITO SANTANA DOS REIS
VISTO,
O Ministério Público Eleitoral, com atribuições na 57ª ofereceu denúncia contra BENEDITO
SANTANA DOS REIS, qualificado nos autos, imputando conduta e sanções previstas no artigo 309
do Código Eleitoral, e artigo 333 do Código Penal, c.c. o artigo 69 do Código Penal.
Descreve a denúncia (fls. 2 e 3) que o réu BENEDITO SANTANA DOS REIS, no dia 3 de outubro
de 2004, por volta das 13:45h, no Colégio Apolônio Bouret de Mello, tentou votar em lugar de
outrem, apresentando-se na seção com o título de eleitor de OSVALDO ALVES PEREIRA, ocasião
em que foi preso em flagrante, e no caminho até a delegacia de polícia ofereceu R$ 100,00 (cem
reais) aos policiais que o conduziam, pretendendo com isso ser colocado em liberdade.
Descreve a acusação que o réu BENEDITO encontrou um conhecido de nome LÁZARO, o qual
apresentou o título de eleitor de OSVALDO ALVES PEREIRA e pediu que o denunciado votasse
no lugar dele. Em seguida, ao se apresentar na seção eleitoral identificando-se como OSVALDO
ALVES PEREIRA, não obteve êxito em votar no lugar de outrem, pois o referido eleitor já havia
votado anteriormente.
Com a denúncia veio o inquérito policial n. 119/2004 contendo auto de prisão em flagrante,
documentos e relatório (fls. 5/19).
A denúncia foi recebida às fls. 22 e o réu, por não ter sido localizado, foi citado por edital a fls. 35,
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A denúncia foi recebida às fls. 22 e o réu, por não ter sido localizado, foi citado por edital a fls. 35,
expedido mandado de prisão, e citado pessoalmente a fls. 278 somente com sua prisão provisória.
Durante a instrução criminal foi apresentada defesa preliminar 279/297, e ouvidas testemunhas a
fls. 65, 164, 448/450.
Em alegações finais, o Ministério Público Eleitoral sustentou que a materialidade e a autoria
restaram comprovadas e, por conseguinte, pugnou pela procedência da pretensão punitiva descrita
na denúncia (fls. 465/470).
Alegações finais da defesa a fls. 483/490, em que pleiteia: a) absolvição do réu; b) nulidade da
decisão de recebimento da denúncia; c) inépcia da denúncia e ausência de justa causa para
prosseguimento da ação penal; d) improcedência da denúncia e absolvição sumária do réu, em
decorrência de extinção da culpabilidade por prescrição da pretensão punitiva; e) absolvição em
decorrência do princípio da insignificância; f) falta de culpabilidade do agente por não haver
potencial consciência da ilicitude/antijuridicidade.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Cuida-se de ação penal pública incondicionada, pela qual se pretende imputar a BENEDITO
SANTANA DOS REIS a conduta e sanções previstas no artigo 309 do Código Eleitoral e artigo 333
do Código Penal, ambos c.c. o artigo 69 do Código Penal.
1. Regularidade processual
Em relação às alegações de nulidade processual por inépcia da denúncia e irregularidade na
decisão de recebimento da inicial, não houve qualquer ilicitude às normas de direito material ou
processual aplicáveis ao caso.
A denúncia descreve minuciosamente dia, lugar, autor, conduta, envolvidos, nomes, e todas as
circunstâncias que envolvem o fato delituoso, os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal,
permitindo ao réu conhecer plenamente o fato delituoso a ele atribuído e exercer amplamente o
direito de defesa.
Quanto à decisão de recebimento da denúncia, na referida fase da marcha processual a decisão
limita-se a analisar materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de ser uma
decisão longa e complexa, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA PROCESSO
LICITATÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA.
DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. NOVA OPORTUNIDADE APÓS RECEBIMENTO DA
RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita o pedido de absolvição
sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a
natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo
de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida
observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório.
2. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do
posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de
inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua
natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da
Constituição Federal. Precedentes.
3. A denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º,
LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a
sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a
conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o
exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu.
4. No caso em exame, tal como destacado pelo voto condutor denegatório da ordem pelo Tribunal
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exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu.
4. No caso em exame, tal como destacado pelo voto condutor denegatório da ordem pelo Tribunal
de origem, tendo havido a narração de fato típico, antijurídico e culpável, com a devida acuidade,
suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, e a classificação do crime, viabilizando a
aplicação da lei penal pelo órgão julgador e o exercício da ampla defesa pela denúncia, forçoso
reconhecer que a peça acusatória permite a deflagração da ação penal.
[...]
6. Considerando que, se nem mesmo a absolvição sumária exige motivação aprofundada, tal
requisito não se impõe quando da análise do recebimento ou da rejeição da denúncia, que
pressupõe apenas uma simples análise da regularidade da peça acusatória. Precedentes. [...]
(RHC 109.666/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe
20/08/2019) [sem os destaques no original]
Para o Supremo Tribunal Federal, "o Código de Processo Penal não reclama explicitude ao ato de
recebimento judicial da peça acusatória. O ordenamento processual penal brasileiro não repele,
em consequência, a formulação, pela autoridade judiciária, de um juízo implícito de admissibilidade
da denúncia. - O mero ato processual do Juiz - que designa, desde logo, data para o interrogatório
do denunciado e ordena-lhe a citação - supõe o recebimento tácito da denúncia (STF, 1ª Turma,
HC 68.926/MG, Rel. Mins, Celso de Mello, j. 10/12/1992, DJ 28/8/1992)".
Além disso, as questões foram aventadas pela defesa em momento processual oportuno,
decididas regularmente, sem que a parte se insurgisse contra elas mediante os mecanismos
processuais recursais disponíveis pelo ordenamento jurídico pátrio.
Assim, trata-se de questões debatidas e decididas definitivamente, sobre as quais se operou a
preclusão e definitividade.
Também é importante destacar que vigora no processo penal, em matéria de nulidades, o princípio
segundo o qual não há declaração de nulidade sem prejuízo. A defesa exerceu amplamente o
direito de participar do processo e influir licitamente - no sentido jurídico-processual - na formação
do convencimento do juiz, sem que nenhum prejuízo possa ser apontado.
[...] 3. Independentemente do grau da nulidade, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, "
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa." É a consagração, entre nós, do princípio do prejuízo, também conhecido pela expressão
pas de nullité sans grief, não verificado na espécie. [...] (RHC 106.535/SC, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019) [sem os destaques no original]
Finalmente, no que toca ao instituto da absolvição sumária, como o próprio nome já diz, refere-se à
possibilidade de se proferir sentença de absolvição sumariamente, ou seja, antes do momento
processual ordinário da sentença.
Tendo em vista que o processo tramitou regularmente, sendo instruído corretamente, oportunizado
contraditório e ampla defesa, esgotados os meios de prova requeridos pelas partes, a fase atual é
o julgamento, por meio de prolação de sentença.
2. Prescrição
Fato ocorrido em 3 de outubro de 2004, a denúncia foi ofertada em 17/11/2004 (fls. 21), e recebida
em 22/11/2004 (fls. 22).
Em 29/3/2005, por não ter sido localizado o réu e citado por edital (fls. 35), foi determinada a
suspensão do processo e do prazo prescricional (fls. 41) com fundamento no art. 366 do Código de
Processo Penal.
O Código Penal estabelece que "no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá
sobre a pena de cada um, isoladamente" (art. 119).

No caso concreto atribui-se ao réu a prática de dois crimes, em concurso material de infrações (art.
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No caso concreto atribui-se ao réu a prática de dois crimes, em concurso material de infrações (art.
69, CP): a) tentar votar em lugar de outrem (art. 309, Código Eleitoral), e b) corrupção ativa (art.
333, Código Penal).
Em relação ao artigo 309 do Código Eleitoral, temos a pena máxima cominada de até três anos de
reclusão, por conseguinte, conforme artigo 109 do Código Penal brasileiro, prescreve em 8 anos.
Quanto ao tipo penal do artigo 333 do Código Penal, a pena máxima é de 12 anos, ou seja,
prescreve em 16 anos, nos termos do mesmo rol do art. 109 do Código Penal.
As causas de interrupção da prescrição estão descritas no art. 117 do Código Penal, e, no caso
concreto, verificamos a ocorrência apenas do recebimento da denúncia, efetivado em 22/11/2004.
Entretanto, em 29/3/2005 o curso do processo e do prazo prescricional foram suspensos, tendo em
vista que o réu, não localizado, foi citado por edital e não apresentou defesa nem constituiu
defensor, em subsunção perfeita ao que preceitua o art. 366 do Código de Processo Penal.
Sendo de 8 anos o prazo prescricional do delito de menor gravidade, temos que a suspensão do
processo perdurou até 29/3/2013, quando retomou a fluir o prazo prescricional em si.
Da data do fato criminoso (3/10/2004) até a decisão que suspendeu o prazo prescricional (29/3
/2005), transcorreram 5 meses e 26 dias, ou seja, quando retomado o curso da prescrição em 29/3
/2013, faltavam 7 anos, 6 meses e 4 dias para se consumar a prescrição de 8 anos, cujo prazo
final é, portanto, o dia 3/9/2020.
Assim, não houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva no caso concreto, sequer em
relação ao crime de menor gravidade, levando-se em conta a pena cominada abstratamente para
os crimes objeto da denúncia.
3. Mérito
Superadas as preliminares passo a análise do mérito da presente ação penal.
Consta no caderno processual que o réu foi preso em flagrante no dia dos fatos, levado à
delegacia de polícia local, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 5/7).
Naquela ocasião ouvido na delegacia de polícia o Réu BENEDITO descreveu detalhadamente sua
versão dos fatos (fls. 7):
[...] eu trabalho há uns quatro anos nesta região, e atualmente eu trabalho na fazenda Botuverá há
mais ou menos oito mês. Antes eu trabalhava na fazenda Carolinas. Em Cuiabá eu era Camelô. Eu
nunca fui eleitor e nunca tive título de eleitor. Hoje eu estava nesta cidade, porque o pessoal da
fazenda veio e eu não quis ficar sozinho na fazenda. Hoje por volta da uma e meia da tarde, eu
estava ao lado do hotel Santa Helena quando ali chegou um cara e perguntou: "e aí, você já
votou?". Eu falei que não tinha título de eleitor. Então ele falou "toma aí um título, e vai lá votar". E
me deu um título de eleitor em nome de OSVALDO ALVES PEREIRA, e mandou eu ir ao colégio
Acácia, e votar para o 15, para o Carlinhos, e para o vereador Zé Cegonha, número 23123, da
coligação 23, e me deu uma etiqueta branca e azul, que é esta que neste apresento colada na
minha camisa, com o nome Zé Cegonha para vereador nº 23123. Então eu fui ao colégio Acácia,
entrei na fila, e fui na seção nº 8 (oito) conforme o cara me mandou, e quando apresentei o título
de eleitor e mesário mandou eu aguardar, e disse que "esse cara já tinha votado". Logo chegou o
Juiz com alguns policiais e me prenderam. Eu não recebi nada para tentar votar. Dentro da viatura
eu ofereci cem reais para o Policial Civil e para um Militar que estavam me conduzindo, e assim eu
fiz porque eles disseram que eu estava preso e ofereci o dinheiro para eles me soltarem. Esse cara
que me ofereceu o título tem o nome Lázaro, e tem as seguintes características: é magro, alto,
cabelo liso, idade aproximada uns 38. Eu nunca o vi antes. [...]
Ouvido em juízo sob o crivo do contraditório (fls. 431), o réu BENEDITO foi categórico em
reconhecer que tentou votar no dia da eleição em 03 de outubro de 2004, utilizando-se do título de
eleitor de OSVALDO ALVES PEREIRA, documento que recebeu das mãos de pessoa chamada
LÁZARO, seu conhecido com quem trabalhava na Fazenda Botuverá, narrando que o fez porque
estava alcoolizado no referido dia e que nunca havia votado, aquela foi a primeira vez que tentou
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LÁZARO, seu conhecido com quem trabalhava na Fazenda Botuverá, narrando que o fez porque
estava alcoolizado no referido dia e que nunca havia votado, aquela foi a primeira vez que tentou
votar. Quanto ao fato de haver oferecido dinheiro para que os policiais que o conduziram para sua
libertação, limitou-se a dizer que não se recorda disso, pois estava alcoolizado. Questionado a
respeito das declarações feitas perante a autoridade policial no dia da eleição, onde descreveu
com riqueza de detalhes os fatos ocorridos naquele dia, o denunciado confirmou que a assinatura
no auto de flagrante era dele e reconheceu a declaração prestada por ele na delegacia de polícia,
ressalvou apenas que no dia da eleição estava alcoolizado e que atualmente não se recorda dos
fatos. Inquirido sobre o porquê de ninguém naquele dia na delegacia de polícia ter feito nenhuma
menção ao seu suposto estado de embriaguez, nem ele próprio, o réu não soube explicar o motivo.
Confirmou que recebeu de LÁZARO o título de eleitor, o qual determinou que ele votasse no
candidato Carlinhos 15 para prefeito, e para Zé Cegonha ao cargo de vereador, mas não
conseguiu efetivamente votar porque o eleitor OSVALDO já tinha votado. Por fim, acrescentou que
logo em seguida a ser colocado em liberdade encontrou o candidato eleito Carlinhos, e participou
da festa de comemoração dele que se sagrou eleito ao cargo de Prefeito, apesar de não ter
recebido nenhum pagamento pela tentativa de votar com o título de outrem.
Nas oportunidades dadas à defesa, também houve reconhecimento expresso de que o mesmo
tentou, sim, votar no lugar de outrem, sob a justificativa que "o acusado não tinha o conhecimento
que o que estava cometendo seria crime, pois, apesar de que ninguém pode alegar
desconhecimento da lei, o réu era analfabeto, simples, não tinha conhecimento de leis, foi induzido
a talvez realizar um sonho, pois nunca tinha votado na vida" (fls. 281) e, ainda, "o acusado estava
embriagado no momento do ocorrido e não tinha o conhecimento que o que estava cometendo
seria crime" (fls. 484).
A testemunha Humberto Fernando Melo confirmou os fatos tanto em sede policial (fls. 5), quanto
ao ser ouvido em juízo (fls. 65): "[...] que estava de serviço no local de votação, que no dia e hora
dos fatos foi requisitado pelo juiz para que procedesse a prisão do réu que chegando ao local
constatou que o réu estava com o título de eleitor de outra pessoa, que durante o percurso até a
delegacia o réu ofereceu 100 reais para que o livrasse da prisão, que informou o fato ao delegado
de polícia [...]" e a fls. 449/450.
Testemunha Douglas Glauce Nunes prestou declarações descrevendo o fato delituoso, seja na
delegacia (fls. 6), seja perante a autoridade judiciária (fls. 164): "[...] na data dos fatos o depoente
encontrava-se de serviço e mediante solicitação do policial militar conhecido como Melo
empreendeu esforço no sentido de dar apoio 'já que tinham prendido um senhor que tinha tentado
votar com o título de outra pessoa', esclareceu que teria realizado a diligencia juntamente com o
policial civil Telmo 'o Telmo e o Melo eles tavam no colégio, eles que me chamaram, então me
pediram para conduzir aquele cidadão até o local onde estavam ficando as pessoas que por
ventura fossem detidas, no meio do caminho esse senhor ofereceu R$ 100,00, não sei se era R$
100,00 para nós dois ou se era 100,00 para cada um, daí nos encaminhamos ele diretamente pra
delegacia e demos voz de prisão' [...]".
O crime de falsa identidade na votação previsto no art. 309 do Código Eleitoral tem como bem
jurídico a lei que protege a fase de votação e a democracia, é crime comum quanto ao sujeito
ativo, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa, e quanto ao tipo objetivo, bem destaca o
Professor Marcos Ramayana "O delito é classificado como do tipo de atentado, pois a pena da
tentativa é idêntica à do crime consumado" (RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral. 13 ed. Rio de
Janeiro: Impetus, 2012. p. 820).
O princípio da insignificância é reconhecido no ordenamento jurídico pátrio e amplamente aplicado
pelos Tribunais Superiores:

[...] O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da
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[...] O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir
ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.
Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade
penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente,
(b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo
de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e
impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.
O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON
CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a
privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando
estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos
que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados
se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal
não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em
lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo
importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. (HC
84412, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19-112004 PP-00037 EMENT VOL-02173-02 PP-00229 RT v. 94, n. 834, 2005, p. 477-481 RTJ VOL00192-03 PP-00963) [sem destaques no original]
A alegação de incidência do princípio da insignificância foi aleatória e sem fundamentação fática ou
jurídico-argumentativa, provavelmente porque não guarda nenhuma relação com o caso concreto.
Tendo em vista o bem jurídico ser o direito de votação e a democracia, não há que se falar na
excludente de tipicidade do princípio da insignificância, já que o próprio tipo penal prevê a
reprovabilidade da conduta de quem tenta votar em lugar de outrem, ou seja, uma única tentativa
de votar no lugar de um eleitor é apta a configurar a ocorrência do crime. A lesão à democracia e
ao exercício do voto está caracterizada numa única conduta. Se eventualmente o agente praticá-la
várias vezes, restará configurado um concurso de crimes, em continuidade delitiva ou concurso
material de infrações, a depender das circunstâncias de tempo e lugar.
Se se considerar que uma única tentativa de voto fosse irrelevante, sem lesividade social, em
consonância com o princípio da insignificância, seria o mesmo que revogar o próprio tipo penal do
artigo 309 do Código Eleitoral, que nunca seria consumado.
Verifica-se, portanto, quanto à tentativa de votar no lugar de outrem, ter sido cabalmente
comprovado que o réu, no dia da eleição em 2004, compareceu na seção eleitoral do Sr.
OSVALDO ALVES PEREIRA, munido com o título do referido eleitor, e tentou votar no lugar dele,
o que não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade, pois o referido eleitor já havia
votado anteriormente e os mesários perceberam tal fato.
Quanto à corrução ativa, restou cristalinamente comprovado nos autos que o réu, dentro da viatura
que o conduzia até a delegacia de polícia, ofereceu aos policiais Humberto Fernando Melo e
Douglas Glauce Nunes, cem reais em dinheiro, para que o colocassem imediatamente em
liberdade.
A alegação de estar embriagado e não se recordar dos fatos ocorridos no dia faz parte do direito
constitucional de ampla defesa e de não autoincriminação, mas totalmente contrária à prova dos
autos, e até mesmo com relação às declarações do próprio réu em juízo, que surpreendeu a todos
acrescentando que a coisa que se lembra mesmo é de ter saído da delegacia e encontrado o

Carlinhos, exatamente o candidato que fora recomendado ao réu para ser votado com o título de
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Carlinhos, exatamente o candidato que fora recomendado ao réu para ser votado com o título de
outrem, e o candidato que foi o efetivo vencedor daquela eleição municipal, oportunidade em que o
réu pode celebrar na festa de comemoração do resultado (fls. 430/431).
Não resta qualquer dúvida sobre a prática, pelo réu, dos crimes descritos na denúncia, quais
sejam, art. 309 do Código Eleitoral "Votar ou tentar votar mais de uma vez, ou em lugar de outrem",
e art. 333 do Código Penal "Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para
determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício", em concurso material de delitos (art. 69 do
Código Penal).
Diante das provas acostadas nos autos, as declarações do réu, as narrativas das testemunhas dos
fatos, está cabalmente demonstrada a autoria e materialidade dos ilícitos penais praticados pelo
réu no dia 3 de outubro de 2004, tal como descrito na denúncia de fl. 2.
Quanto à invocação de excludente de culpabilidade por ausência de potencial consciência da
ilicitude, não há nenhuma sustentação, pois, conforme dito pela própria defesa, não se pode alegar
desconhecimento do direito para justificar descumprimento de lei.
Nesse sentido, valemo-nos dos ensinamentos do professor Rogério Greco:
Diz a primeira parte do art. 21 do Código Penal que o desconhecimento da lei é inescusável. Em
seguida, ao tratar do erro de proibição, diz que o erro sobre a ilicitude do fato, se evitável, isenta de
pena. Pela redação do artigo, percebe-se que o Código Penal tenta fazer uma distinção entre o
desconhecimento da lei e a falta de conhecimento sobre a ilicitude do fato.
Assis Toledo, com vigor, preleciona:
"Parece-nos elementar, contudo, que, sendo a 'lei' uma coisa e a 'ilicitude' de um fato outra bem
diferente, só mesmo por meio de uma imperdoável confusão a respeito do verdadeiro sentido
desses dois conceitos se poderá chegar à falsa conclusão de que ignorância da lei é igual à
ignorância da ilicitude de um fato da vida.
[...]
A diferença fundamental entre consciência real e consciência potencial reside no fato de que,
naquela, o agente deve, efetivamente, saber que a conduta que pratica é ilícita; na consciência
potencial, basta a possibilidade que o agente tinha, no caso concreto, de alcançar esse
conhecimento.
Segundo Sanzo Brodt, "conforme a concepção finalista da teoria do delito, à reprovação penal não
é necessária a atual consciência da ilicitude; basta a possibilidade de obtê-la. Daí conceituarmos
consciência da ilicitude como a capacidade de o agente de uma conduta proibida, na situação
concreta, apreender a ilicitude de seu comportamento. (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal:
parte geral, volume I. 21 ed. Niterói, RJ: Impetus, 2019. p. 527-528) [sem destaque no original]
É totalmente inverossímil que, por mais simplória que uma pessoa possa ser, não tenha
consciência que é ilícito tentar votar no lugar de outra pessoa, fazendo se passar por outrem,
utilizando documento que sabe pertencer a terceiro, extrapola o bom senso do homem médio.
Acrescento, ainda, que o réu não está nem perto de ser um cidadão de condição social, cultural e
intelectual abaixo da média, tendo em vista que tanto em sede policial (fl. 7) quanto em juízo (fls.
430/431), declarou ser trabalhador autônomo (camelô), o que exige, sem sombra de dúvida,
admirável desenvoltura pessoal, absolutamente incompatível com a ignorância singular alegada
pela defesa.
A fl. 229 foi apresentado pela defesa Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, o
que, ao contrário de representar ignorância fora do padrão, comprova potencial acima das
expectativas de uma pessoa que não concluiu a escolaridade formal e regular.
Até a alegação de analfabetismo é questionável e parece ser invocada pelo réu conforme lhe é
conveniente, tendo em vista que, ao se inscrever como eleitor em 2007, o Sr. BENEDITO declarou
escolaridade de "ensino fundamental incompleto" (fl. 181), para posteriormente, em 2011 (fl. 183),
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. 3022

Cuiabá, segunda-feira, 07 de outubro de 2019

76

escolaridade de "ensino fundamental incompleto" (fl. 181), para posteriormente, em 2011 (fl. 183),
firmar declaração de analfabetismo.
Não obstante o analfabetismo em si, não gere qualquer incapacidade ou excludente, o réu tem
vida profissional incompatível com tal alegação, e se constata facilmente a volatilidade de suas
declarações a respeito da própria escolaridade.
Em relação à alegação de embriaguez, também não merece prosperar, pelos seguintes motivos: a)
não há nenhuma prova nos autos que corrobore a alegação de estar o réu embriagado no dia dos
fatos; b) o próprio réu, quando ouvido em juízo, confirmou que sabia da lei seca e que, portanto,
não deveria ter consumido bebida alcoólica em dia de eleição; c) a embriaguez voluntária e
preordenada, antes de excluir a responsabilidade do agente, é circunstância agravante de pena
(art. 61, II, "l", do Código Penal).
Ante o exposto e considerando que não há causa que exclua a culpabilidade ou isente o réu de
pena, julgo procedente a pretensão punitiva contida na denúncia para condenar BENEDITO
SANTANA DOS REIS, já qualificado nos autos, às penas previstas no artigo 309 do Código
Eleitoral e artigo 333 do Código Penal, ambos combinados com o art. 69 do Código Penal, em
concurso material de infrações.
4. Da aplicação da pena
Do crime tipificado no artigo 309 do Código Eleitoral
Conforme esclarece Frederico Franco Alvim: "Diferentemente do que ocorre com os delitos do
Código Penal, os tipos penais eleitorais submetem-se a uma regra específica, que determina a
pena mínima privativa de liberdade com igual tempo de duração. Assim sendo, os crimes
constantes do Código Eleitoral prescindem da fixação do menor patamar em seus respectivos
preceitos sancionatórios, eis que lhes vale a regra insculpida no art. 284 daquele codex, de onde
se infere que, sempre que ausente a indicação de grau mínimo, entende-se que será ele de 15
dias para crimes apenados com detenção, e de 1 ano para crimes apenados com reclusão"
(ALVIM, Frederico Franco. Curso de direito eleitoral: atualizado de acordo com as Leis 12.875/13,
12.891/13 e com as resoluções expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral para as eleições 2014.
Curitiba: Juruá, 2014. p. 636).
Feitas tais ponderações, passo a dosimetria da pena do crime tipificado no artigo 309 do Código
Eleitoral.
Analisando os autos, verifico que a culpabilidade do acusado é normal a espécie; o réu não é
possuidor de maus-antecedentes; sua conduta social e personalidade presumem-se boas à falta
de prova em contrário; as circunstâncias, os motivos do crime e as consequências do crime
encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a se valorar.
A pena prevista para o crime é de reclusão até três anos.
Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime a fixação
da pena em 01 (um) ano de reclusão.
Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea, todavia deixo de atenuar a pena por
força da Sumula 231 do STJ.
Inexistem circunstancias agravantes a serem consideradas.
Inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas.
Do crime tipificado no artigo 333 do Código Penal
Nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do acusado é normal a
espécie; o réu não é possuidor de maus-antecedentes; sua conduta social e personalidade
presumem-se boas à falta de prova em contrário; as circunstâncias, os motivos do crime e as
consequências do crime encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a se valorar.
A pena prevista para o crime é de reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa
Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime a fixação
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Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime a fixação
da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea, todavia deixo de atenuar a pena por
força da Sumula 231 do STJ.
Inexistem circunstancias agravantes a serem consideradas.
Inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas.
Do concurso material de crimes
Pelo reconhecimento do concurso material de crimes, tendo os delitos sido praticados de forma
dolosa, mediante mais de uma ação e em momentos distintos, utilizo-me do disposto do artigo 69
do Código Penal, para efetuar a soma das penas, concretizando-a definitivamente em 03 (três)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Desta forma, torno definitiva a pena do acusado Benedito Santana dos Reis em 03 (três) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Considerações finais
As multas fixadas nesta sentença serão à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
Tendo em vista a pena aplicada, estabeleço o regime aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo
2º, alínea "c", do Código Penal.
Considerando que os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, e que
a pena não foi superior a quatro anos, e atento, ainda, que se trata de réu primário e que
preenchem os demais requisitos previstos no art. 59, do Código Penal, substituo a pena privativa
de liberdade por 02 restritivas de direito, conforme permite o art. 44, do referido Estatuto Penal,
quais sejam, a) prestação de serviços à comunidade ou à entidades assistenciais, de acordo com a
aptidão do réu, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; devendo perdurar, sua
duração, pelo mesmo período indicado para pena privativa de liberdade substituída, sendo
facultado ao condenado cumpri-la em prazo menor, na forma do disposto nos art. 46, § 4.º c/c o
art. 55 ambos do Código Penal; b) prestação pecuniária [art. 45, § 1.º do Código Penal],
consistente no pagamento da quantia equivalente 01 (um) salário mínimo, vigente a época da
prolação da sentença.
Incabíveis os benefícios do art. 77 (suspensão condicional da pena) do Código Penal, em razão da
incidência do art. 44 do CP.
Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que não se fazem presentes os
requisitos previstos nos artigos 311 e 312 do CPP.
Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.
Transitada em julgado esta decisão, determino ainda:
a) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal;
b) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-a ao Juízo competente.
Após, arquive-se o presente feito, com as cautelas de estilo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Paranatinga, 03 de outubro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

ATOS DA 61ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO : 71-37.2019.6.11.0061
Espécie : Prestação de Contas - Exercício Financeiro - 2018
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Espécie : Prestação de Contas - Exercício Financeiro - 2018
Interessado : Partido da Social Democracia Brasileira de Rondolândia/MT
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a Prestação de Contas de Exercício Financeiro do Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB, do município de Rondolândia/MT, relativa ao exercício financeiro de
2018.
Inicialmente destaco que o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/95 simplificou a apresentação de contas
partidárias anuais pelos órgãos partidários municiais que não tiveram movimentação financeira,
bastando a entrega de mera declaração de ausência de movimentação de recursos, assinada pelo
Presidente e Tesoureiro da agremiação.
Recebida a declaração de ausência de movimentação financeira, foi publicado edital em
conformidade com o disposto no art. 45, I, da Resolução TSE n° 23.546/2017, transcorrendo in
albis o prazo para impugnação.
Não foram apresentados extratos bancários, bem como não há informações acerca de doações e
registros de repasse ou distribuição de recurso do Fundo Partidário, conforme certidão cartorária
constante nos autos.
A Unidade Técnica da 61ª Zona Eleitoral manifestou-se pelo imediato arquivamento da declaração
apresentada, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas, nos
termos do art. 45, VIII, da Resolução 23.546/2017.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como
aprovadas.
Desse feita, considerando a ausência de impugnação, ausência de movimentação financeira e a
manifestação da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, julgo PRESTADAS E
APROVADAS as respectivas contas, nos termos do art. 45, VIII, alínea "a", da Resolução 23.546
/2017.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (SICO).
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro, 1º de outubro de 2019.
MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 24-63.2019.6.11.0061
Espécie : Prestação de Contas - Eleições 2018
Interessado : Partido Popular Socialista de Conquista D'Oeste/MT
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a Prestação de Contas de Campanha do Partido Popular Socialista PPS, do município de Conquista D'Oeste/MT, relativa ao pleito de 2018.
Encerrado o prazo legal para apresentação das contas, o partido político em testilha foi notificado
por meio do seu Diretório Estadual a regularizar a situação, tendo em vista a inexistência de
diretório municipal vigente. Mesmo após notificação, a agremiação partidária em ênfase
permaneceu inerte.
Instado a manifestar-se o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como não
prestadas.
É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas de campanha decorre de imposição
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Inicialmente cabe destacar que a apresentação das contas de campanha decorre de imposição
legal, nos termos do art. 48 da Resolução TSE n° 23553/2017, sendo obrigatória mesmo que não
haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro pela agremiação partidária.
Verifico no presente caso que o partido em testilha, mesmo após devidamente notificado, não
cumpriu com o dever de elaborar e apresentar a prestação de contas pelo Sistema de Prestação
de Contas Eleitoral (SPCE) da Justiça Eleitoral, o que inviabiliza a sua análise por este Juízo.
Desse modo, em consonância com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, DECLARO
COMO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do partido político em testilha, o que faço com fulcro no
art. 30, IV da Lei 9.504/97.
DETERMINO A PROIBIÇÃO da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário, bem
como a perda ao direito a novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo que permanecer a
omissão, nos termos do art. 48, da Resolução TSE nº 23464/2015.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (SICO).
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
Transitada em julgado esta decisão NOTIFIQUE-SE, por e-mail, os órgãos nacional e estadual do
partido sobre o inteiro teor desta decisão, para que não distribuam cotas do Fundo Partidário à
agremiação em tela.
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro, 01 de outubro de 2019.
MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 70-52.2019.6.11.0061
Espécie : Prestação de Contas - Exercício Financeiro - 2017
Interessado : Partido Trabalhista Brasileiro de Nova Lacerda/MT
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a Prestação de Contas de Exercício Financeiro do Partido Social
Brasileiro - PSB, do município de Nova Lacerda/MT, relativa ao exercício financeiro de 2017.
Inicialmente destaco que o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/95 simplificou a apresentação de contas
partidárias anuais pelos órgãos partidários municiais que não tiveram movimentação financeira,
bastando a entrega de mera declaração de ausência de movimentação de recursos, assinada pelo
Presidente e Tesoureiro da agremiação.
Recebida a declaração de ausência de movimentação financeira, foi publicado edital em
conformidade com o disposto no art. 45, I, da Resolução TSE n° 23.546/2017, transcorrendo in
albis o prazo para impugnação.
Não foram apresentados extratos bancários, bem como não há informações acerca de doações e
registros de repasse ou distribuição de recurso do Fundo Partidário, conforme certidão cartorária
constante nos autos.
A Unidade Técnica da 61ª Zona Eleitoral manifestou-se pelo imediato arquivamento da declaração
apresentada, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas, nos
termos do art. 45, VIII, da Resolução 23.546/2017.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como
aprovadas.
Desse feita, considerando a ausência de impugnação, ausência de movimentação financeira e a
manifestação da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, julgo PRESTADAS E
APROVADAS as respectivas contas, nos termos do art. 45, VIII, alínea "a", da Resolução 23.546
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APROVADAS as respectivas contas, nos termos do art. 45, VIII, alínea "a", da Resolução 23.546
/2017.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (SICO).
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro, 1º de outubro de 2019.
MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 72-22.2019.6.11.0061
Espécie : Prestação de Contas - Exercício Financeiro - 2018
Interessado : Partido Trabalhista Brasileiro de Rondolândia/MT
Vistos, etc.
Cuidam-se os autos sobre a Prestação de Contas de Exercício Financeiro do Partido Social
Brasileiro - PSB, do município de Rondolândia/MT, relativa ao exercício financeiro de 2018.
Inicialmente destaco que o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/95 simplificou a apresentação de contas
partidárias anuais pelos órgãos partidários municiais que não tiveram movimentação financeira,
bastando a entrega de mera declaração de ausência de movimentação de recursos, assinada pelo
Presidente e Tesoureiro da agremiação.
Recebida a declaração de ausência de movimentação financeira, foi publicado edital em
conformidade com o disposto no art. 45, I, da Resolução TSE n° 23.546/2017, transcorrendo in
albis o prazo para impugnação.
Não foram apresentados extratos bancários, bem como não há informações acerca de doações e
registros de repasse ou distribuição de recurso do Fundo Partidário, conforme certidão cartorária
constante nos autos.
A Unidade Técnica da 61ª Zona Eleitoral manifestou-se pelo imediato arquivamento da declaração
apresentada, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas, nos
termos do art. 45, VIII, da Resolução 23.546/2017.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como
aprovadas.
Desse feita, considerando a ausência de impugnação, ausência de movimentação financeira e a
manifestação da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, julgo PRESTADAS E
APROVADAS as respectivas contas, nos termos do art. 45, VIII, alínea "a", da Resolução 23.546
/2017.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (SICO).
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro, 1º de outubro de 2019.
MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 73-07.2019.6.11.0061
Espécie : Prestação de Contas - Exercício Financeiro - 2017
Interessado : Movimento Democrático Brasileiro de Comodoro/MT
Vistos, etc.

Cuidam-se os autos sobre a Prestação de Contas de Exercício Financeiro do Movimento
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Cuidam-se os autos sobre a Prestação de Contas de Exercício Financeiro do Movimento
Democrático Brasileiro - MDB, do município de Comodoro/MT, relativa ao exercício financeiro de
2017.
Inicialmente destaco que o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/95 simplificou a apresentação de contas
partidárias anuais pelos órgãos partidários municiais que não tiveram movimentação financeira,
bastando a entrega de mera declaração de ausência de movimentação de recursos, assinada pelo
Presidente e Tesoureiro da agremiação.
Recebida a declaração de ausência de movimentação financeira, foi publicado edital em
conformidade com o disposto no art. 45, I, da Resolução TSE n° 23.546/2017, transcorrendo in
albis o prazo para impugnação.
Os extratos bancários apresentados apenas registram movimentação com despesas de para
pagamento de tarifas bancárias, o que não desnatura a ausência de movimentação financeira.
Não há informações acerca de doações e registros de repasse ou distribuição de recurso do Fundo
Partidário, conforme certidão cartorária constante nos autos.
A Unidade Técnica da 61ª Zona Eleitoral manifestou-se pelo imediato arquivamento da declaração
apresentada, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas, nos
termos do art. 45, VIII, da Resolução 23.546/2017.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como
aprovadas.
Desse feita, considerando a ausência de impugnação, ausência de movimentação financeira e a
manifestação da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral, julgo PRESTADAS E
APROVADAS as respectivas contas, nos termos do art. 45, VIII, alínea "a", da Resolução 23.546
/2017.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE esta decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (SICO).
Ao final, EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro, 1º de outubro de 2019.
MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE
Juiz Eleitoral
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