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ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 380/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o artigo 19, inciso XI do Regimento Interno deste Tribunal
(Resolução nº 1.152, de 7 de agosto de 2012),
CONSIDERANDO os dispositivos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Complementar
nº 101, de 04 de maio de 2000, do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e da Emenda
Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016;
CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar a execução orçamentária e financeira e de
padronizar, otimizar e dar maior celeridade e transparência aos procedimentos a serem realizados
nos processos de encerramento do exercício;
CONSIDERANDO os dispositivos da Instrução Normativa TSE nº 11, de 27 de julho de 2017, que
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para a inscrição de créditos em Restos a Pagar
no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral;
CONSIDERANDO a edição da Portaria TSE nº 456, de 12 de junho de 2019, que definiu o
cronograma de encerramento do exercício financeiro de 2019, no âmbito do Tribunal Superior
Eleitoral;
CONSIDERANDO o Ofício nº 132/2019-GABDG, oriundo da Diretoria-Geral do TSE, que
estabeleceu cronograma para o encerramento do exercício financeiro no que concerne às
despesas obrigatórias;
CONSIDERANDO o que consta no SEI nº 06195.2019-1,
RESOLVE
Art. 1º Definir o seguinte cronograma de encerramento do exercício financeiro de 2019, que deverá
ser observado por todas as unidades administrativas deste Tribunal:
ITEM

DATA LIMITE

1

15/10/2019

2

30/11/2019

PROCEDIMENTO
Envio à SAO, pelas áreas demandantes, de pedidos de
ARP´s vigentes.
Publicações de contratos com entrega imediata.
Assinaturas

3

30/11/2019

concessões,

de
de

apostilas
forma

ou

aditivos

retroativa,

de

referentes
reajustes

à
ou

repactuações de contratos.
4

14/11/2019

5

25/11/2019

6

13/12/2019

Utilização do Cartão de Pagamento do Poder Judiciário
(Suprimento de Fundos).
Encaminhamento das prestações de contas relativas a
suprimentos de fundos.
Entrega dos objetos contratados.
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Publicações de termos aditivos referentes a prorrogações
7

13/12/2019

dos contratos, cuja vigência encerrará entre 19/12 e 31/12
/2019.
Atestos e envios de faturas (novembro/dezembro) para
pagamento, exceto contratos de prestação de serviço

8

16/12/2019

mediante alocação de postos de trabalho, com as
respectivas manifestações dos fiscais de contrato sobre os
créditos a serem inscritos em restos a pagar.
Reclassificações das despesas orçamentárias (Scont/COF)

9

12/12/2019

relativas a suprimentos de fundos, baixas das respectivas
responsabilidades.
Atestos e envios das faturas (novembro/dezembro) para
pagamento, exclusivamente para contratos de prestação de

10

16/12/2019

serviço mediante alocação de postos de trabalho, com as
respectivas manifestações dos fiscais de contrato sobre os
créditos a serem inscritos em restos a pagar.

11

06/12/2019

12

06/12/2019

13

16/12/2019

Solicitações de ressarcimentos de despesas.
Encaminhamento à SGP/CED de propostas de concessões
de diárias e de requisições de passagens.
Encaminhamento à COF da folha de pagamento de
dezembro/2019 e demais folhas suplementares.
Realização do fechamento financeiro no sistema de controle

14

16/12/2019

e no SIAFI e emissão dos Relatórios de Movimentações
Mensal e Anual do Almoxarifado.

15

30/12/2019

16

30/12/2019

17

19/12/2019

Ajustes dos saldos dos empenhos a liquidar (reforço
/anulação).
Providências quanto ao cancelamento de restos a pagar
inscritos ou reinscritos que não são devidos.
Anulações dos saldos remanescentes de empenhos
referentes a despesas com diárias, ajudas de custo e
suprimentos de fundos.
Devoluções aos respectivos órgãos repassadores dos saldos

18

19/12/2019

orçamentários e financeiros não utilizados, recebidos por
descentralização de crédito.

19

30/12/2019

20

19/12/2019

Regularizações de contas contábeis.
Atualizações, no SIAFI, dos cadastros de responsáveis
vinculados às unidades gestoras executoras do Tribunal.
Indicações, pelo Ordenador de Despesa ou por quem estiver

21

30/12/2019

delegado formalmente no SIAFI, na tabela de UG, dos
empenhos a serem inscritos em restos a pagar não
processados a liquidar e em liquidação.
Emissões de ordens de pagamento, de GRU´s e

22

20/12/2019

Documentos de Arrecadação de Tributos e Contribuições
(DARF, DAR e GPS), para pessoal e benefícios.
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Autorizações de folhas de pagamento de pessoal e
benefícios (Ordenador de Despesas e Gestor Financeiro).

Art. 2º A Seção de Almoxarifado encerrará suas atividades para atendimento às demandas do
público interno no dia 30 de novembro de 2019.
Art. 3º Casos excepcionais serão submetidos à deliberação do Diretor-Geral.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

ATOS DA DIRETORIA GERAL
DECISÕES
CESSÃO DE URNAS ELETRÔNICAS - CMDCA JACIARA
Contratantes: Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e o Fundo Municipal da Infância e
Adolescência - Jaciara/MT.
Objeto : Cessão de urnas eletrônicas e sistema de votação específico, por empréstimo, para
eleições parametrizadas do dia 06/10/2019 e regidas pela Resolução n° 892/ 2011.
Vigência : 03 a 09/10/2019.
Data de assinatura: 27/08/2019.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral
PORTARIA Nº 151/2019

CESSÃO DE URNAS ELETRÔNICAS - CMDCA NOBRES
Contratantes: Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Nobres/MT
Objeto : Cessão de urnas eletrônicas e sistema de votação específico, por empréstimo, para
eleições parametrizadas do dia 06/10/2019 e regidas pela Resolução n° 892/ 2011.
Vigência : 04 a 09/10/2019.
Data de assinatura: 27/08/2019.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral
PORTARIA Nº 151/2019

CESSÃO DE URNAS ELETRÔNICAS - CMDCA PEDRA PRETA
Contratantes: Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - Pedra Preta.
Objeto : Cessão de urnas eletrônicas e sistema de votação específico, por empréstimo, para
eleições parametrizadas regidas pela Resolução n° 892/ 2011.
Vigência : 04/10/2019 a 09/10/2019.
Data de assinatura: 27/08/2019.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral
PORTARIA Nº 151/2019

CESSÃO DE URNAS ELETRÔNICAS - CMDCA RONDONÓPOLIS
Contratantes: Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e o Conselho Municipal dos Direitos da
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Contratantes: Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA- Rondonópolis-MT.
Objeto : Cessão de urnas eletrônicas e sistema de votação específico, por empréstimo, para
eleições parametrizadas regidas pela Resolução n° 892/ 2011.
Vigência : 16/09/2019 a 09/10/2019.
Data de assinatura: 27/08/2019.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral
PORTARIA Nº 151/2019

CESSÃO DE URNAS ELETRÔNICAS - CMDCA CAMPO VERDE
Contratantes: Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - Campo Verde.
Objeto : Cessão de urnas eletrônicas e sistema de votação específico, por empréstimo, para
eleições parametrizadas regidas pela Resolução n° 892/ 2011.
Vigência : 03/10/2019 a 09/10/2019.
Data de assinatura: 27/08/2019.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral
PORTARIA Nº 151/2019

CESSÃO DE URNAS ELETRÔNICAS - CMDCA VÁRZEA GRANDE
Contratantes: Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Várzea Grande/MT
Objeto : Cessão de urnas eletrônicas e sistema de votação específico, por empréstimo, para
eleições parametrizadas do dia 06/10/2019 e regidas pela Resolução n° 892/ 2011.
Vigência : 04 a 09/10/2019.
Data de assinatura: 27/08/2019.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral
PORTARIA Nº 151/2019

SEI 06265.2019-3
Vistos.
1. Cuida-se de requerimento do servidor RAFAEL BEZERRA DO NASCIMENTO, Técnico
Judiciário - Apoio Especializado, Especialidade Operação de Computadores, Chefe da Seção de
Gerenciamento de Redes/STI, com vistas à concessão de LICENÇA CAPACITAÇÃO, para o
período de 07/10/2019 a 19/11/2019 (44 dias).
2. O pedido conta com a anuência da chefia imediata do servidor requerente (doc. nº 0101148).
3. As informações prestadas pela unidade de Gestão de Pessoas opinam pelo acatamento do
pedido, após avaliar que este preenche os requisitos exigidos pela legislação de regência
(documentos nº 0101431, 0106527 e 0106725).
4. É o relatório.
5. De acordo com o artigo 2º da Resolução TSE nº 23.507/2017, o servidor poderá, após cada
quinquênio, e no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a
respectiva remuneração, por até 03 meses, para participar de eventos de capacitação, em áreas
de interesse da Justiça Eleitoral.

6. Extrai-se da instrução, que o período aquisitivo a que se refere a licença pleiteada, é atinente ao
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6. Extrai-se da instrução, que o período aquisitivo a que se refere a licença pleiteada, é atinente ao
primeiro quinquênio, cujo direito foi adquirido no período de 08/09/2010 a 08/09/2015.
7. A licença pleiteada tem como escopo a pesquisa e o levantamento de dados para elaboração
de Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização em Computação Forense e Perícia Digital.
8. Ante o exposto e, tendo em vista a competência delegada a este Diretor-Geral pelo artigo 3º, III,
alínea "d" da Portaria nº 117/2018, DEFIRO a fruição de licença capacitação ao servidor RAFAEL
BEZERRA DO NASCIMENTO, Técnico Judiciário - Apoio Especializado, Especialidade Operação
de Computadores, relativa ao primeiro quinquênio, cujo direito foi adquirido no período de 08/09
/2010 a 08/09/2015, para fruição no período de 07/10/2019 a 19/11/2019, devendo o requerente
observar as disposições contidas na Resolução TSE nº 23.507/2017, condicionada ao
compromisso de que sua ausência não gerará despesas com deslocamento de servidores para
manutenção da força laboral da unidade.
9. À Secretaria de Gestão de Pessoas para ciência aos interessados.
10. Após, de modo direto, procedam-se as anotações, publicação e demais providências de
competência da unidade.
Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2019.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PAUTA DE JULGAMENTO - EDITAL N. 221/2019
Para conhecimento das partes e demais efeitos legais, publica-se a PAUTA DE JULGAMENTO da
Sessão Ordinária que se realizará às 9 horas, na Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme dispõe o art. 60
do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de 2016):
1) PROCESSO Nº 3984 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 5.294/2016
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
- Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ANO 2014 - NOVA BRASILÂNDIA-MT - 34ª ZONA
ELEITORAL
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB de NOVA
BRASILÂNDIA/MT
ADVOGADO(S): RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA - OAB: 12.346/MT
RELATOR: Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
2) PROCESSO Nº 8306 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 17.362/2016
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
- Partido Político - Órgão de Direção Municipal - PLANALTO DA SERRA/MT - ANO 2015 - 34ª
ZONA ELEITORAL
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS DE PLANALTO DA SERRA
/MT
RELATOR: Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
3) PROCESSO Nº 2333 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 39.261/2015

ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
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ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
- Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ANO 2014 - PLANALTO DA SERRA/MT - 34ª
ZONA ELEITORAL
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE PLANALTO DA
SERRA/MT
ADVOGADA(S): ANA MARIA DE ARAÚJO - OAB: 3.654-A/MT
ADVOGADO(S): DANDY VINICIUS SPANHOL - OAB: 9.114/MT
RELATOR: Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
2.4 PROCESSO Nº 9265 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 15.912/2016
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
- Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ANO 2015 - CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT34ª ZONA ELEITORAL
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB - DE
CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT
RELATOR: Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
2.5 PROCESSO Nº 6060 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 13.644/2017
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
- Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ANO 2016 - PLANALTO DA SERRA/MT - 34ª
ZONA ELEITORAL
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE PLANALTO DA SERRA/MT
ADVOGADA(S): MARLENE ALVES DE OLIVEIRA - OAB: 112.055/MG ANA MARIA DE ARAÚJO OAB: 3.654-A/MT
RELATOR: Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
2.6 PROCESSO Nº 39832 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 86.492/2016
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Cargo Vereador - RONDONÓPOLIS/MT - 46ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): FRANCISCO JOSÉ DE LIMA
ADVOGADO(S): ADEMAR JOSE DE PAULA DA SILVA - OAB: 16068/MT RODRIGO CYRINEU
TERRA - OAB: 16169/MT FELIPE TERRA CYRINEU - OAB: 20416/MT MICHAEL RODRIGO DA
SILVA GRAÇA - OAB: 18970/MT RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB: 14.885/MT FERNANDO
FERREIRA SILVA BECKER - OAB: 17.905/MT LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - OAB: 19.363
/MT
ADVOGADA(S): DANIELA DE OLIVEIRA - OAB: 17.793/MT
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
2.7 PROCESSO Nº 26798 - CLASSE PC - PROTOCOLO Nº 75.385/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSD/MT - ELEIÇÕES 2016
REQUERENTE(S): DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD/MT
ADVOGADO(S): USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB: 3.150-A./MT MARCELO
ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB: 14.039/MT
RELATOR: Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
8) PROCESSO Nº 29937 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 83.622/2016
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Cargo Vereador - SINOP/MT - 22ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): DILMAIR GALLEGARO
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Vereador - SINOP/MT - 22ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): DILMAIR GALLEGARO
ADVOGADO(S): ANDRÉIA MONICA BRITEZ - OAB: 19.528-0/MT GABRIELA SEVIGNANI - OAB:
20.064-O/MT CLEIDIANE ARECO MATZENBACHER - OAB: 14.007/MT
RELATOR: Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
9) PROCESSO Nº 29044 - CLASSE PC - PROTOCOLO Nº 75.403/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL - PC DO B/MT - ELEIÇÕES 2016
REQUERENTE(S): DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B
/MT
ADVOGADO(S): KENIA DE LIMA GOMES - OAB: 21.201/O/MT
RELATOR: Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos sete dias do
mês de outubro do ano de dois mil e dezenove.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0600158-30.2019.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
HABEAS CORPUS (307) - PJE nº 0600158-30.2019.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Juiz de Direito 2 - Luís Aparecido Bortolussi Júnior
PARTES DO PROCESSO:
PACIENTE: GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DA
COSTA LIMA ROSA SILVA - MT15793/O, LUCIANO ROSA DA SILVA - MT7860/O, JOSE
ANTONIO ROSA - MT005493, ROBELIA DA SILVA MENEZES - MT23212/O
IMPETRADO: JUÍZO DA 51ª ZONA ELEITORAL
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, 7 de outubro de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0601060-17.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601060-17.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Juiz de Direito 1 - Antônio Veloso Peleja Júnior
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: ELEICAO 2018 GISELE LOPES DA SILVA REZENDE DEPUTADO ESTADUAL,
GISELE LOPES DA SILVA REZENDE Advogados do(a) REQUERENTE: FERNANDO AKIYOSHI
MORAES HAYASHIDA - MT011758, RODRIGO POUSO MIRANDA - MT12333/O
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam intimados os interessados de que o processo
em referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará às 09:00h no Plenário

do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro)
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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do 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, 7 de outubro de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0601071-46.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601071-46.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Juiz de Direito 1 - Antônio Veloso Peleja Júnior
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: ELEICAO 2018 DIONARDO MENDES DA CONCEICAO DEPUTADO
ESTADUAL, DIONARDO MENDES DA CONCEICAO Advogados do(a) REQUERENTE:
FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - MT011758, RODRIGO POUSO MIRANDA MT12333/O
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam intimados os interessados de que o processo
em referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará às 09:00h 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, 7 de outubro de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0601089-67.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601089-67.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Vice-Presidente - Desembargador Sebastião Barbosa Farias
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ELIAS ALVES FIGUEIREDO FILHO DEPUTADO ESTADUAL,
ELIAS ALVES FIGUEIREDO FILHO Advogados do(a) REQUERENTE: ELY MACHADO DA SILVA
- MT9620/O, AMANDA DA COSTA LIMA ROSA SILVA - MT15793/O, ROBELIA DA SILVA
MENEZES - MT23212/O, LUCIANO ROSA DA SILVA - MT7860/O, JOSE ANTONIO ROSA MT005493
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, 7 de outubro de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0601683-81.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601683-81.2018.6.11.0000
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 (11531) - PJE nº 0601683-81.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Vice-Presidente - Desembargador Sebastião Barbosa Farias
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: ELEICAO 2018 APARECIDA DAS DORES GODINHO DEPUTADO ESTADUAL,
APARECIDA

DAS

DORES

GODINHO

Advogado

do(a)

REQUERENTE:

TENARESSA

APARECEIDA ARAUJO DELLA LIBERA - MT703 Advogados do(a) REQUERENTE: MORGANA
KAMILA FREIRES DA SILVA - MT24230/O, MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - MT24217/O,
TENARESSA APARECEIDA ARAUJO DELLA LIBERA - MT703
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, 7 de outubro de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600388-09.2018.6.11.0000
REPRESENTAÇÃO nº 0600388-09.2018.6.11.0000 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:
ROBELIA DA SILVA MENEZES - OAB/MT23212/O ADVOGADO: AMANDA DA COSTA LIMA
ROSA SILVA - OAB/MT15793/O ADVOGADO: LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB/MT7860/O
ADVOGADO: JOSE ANTONIO ROSA - OAB/MT005493 REPRESENTADO: DANIELLA SOARES
DE ALMEIDA BUENO ADVOGADO: ELY MACHADO DA SILVA - OAB/MT9620/O 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

ATOS DELEGADOS
ATO DELEGADO Nº 19, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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ATO DELEGADO Nº 19, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019
Relaciona os mandados conferidos aos oficiais de justiça designados no mês de setembro de 2019.
O SECRETÁRIO DA SECRETARIA JUCIDIÁRIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
MATO GROSSO, no uso da competência delegada pelo artigo 3º, da Portaria 201/2018 e,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 5º, LXXVIII, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a necessidade de conferir celeridade no cumprimento das ordens judiciais
expedidas pelos juízes do Tribunal;
CONSIDERANDO, ainda, a designação de oficiais de justiça "Ad Hoc" no mês de setembro de
2019;
RESOLVE:
Art. 1º Relacionar no ANEXO I os mandados conferidos aos oficiais de justiça "Ad Hoc" designados
no mês de setembro de 2019, nos termos do Ato Delegado nº 1/2018, em relação aos processos
judiciais e administrativos lançados no sistema de mandados deste Tribunal.
Cuiabá, 04 de outubro de 2019.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário
Portaria 201/2018
ANEXO I
OFICIAL

MANDADO Nº ANO

AMER KHALIL
OKDI
AMER KHALIL
OKDI
AMER KHALIL
OKDI
AMER KHALIL
OKDI
AMER KHALIL
OKDI
AMER KHALIL
OKDI
AMER KHALIL
OKDI
AMER KHALIL
OKDI
AMER KHALIL
OKDI

SADP Nº

PJE Nº

CUMPRIMENTO

17073

2019

6017010520186110000

30/09/2019

16972

2019

6000076420196110000

10/09/2019

16917

2019 136872017

16891

2019

6017894320186110000

11/09/2019

16867

2019

6010792320186110000

09/09/2019

16839

2019

6001488320196110000

07/09/2019

16838

2019

6001488320196110000

10/09/2019

16837

2019

6012646120186110000

11/09/2019

16833

2019

6002423120196110000

05/09/2019

30/09/2019

BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário
Portaria 201/2018

ATOS DA 2ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
CITAÇÃO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - PRP
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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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 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
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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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
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
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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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

NOTIFICAÇÃO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017 PV DE GUIRATINGA
EDITAL N.º 082/2019 - NOTIFICAÇÃO
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
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 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 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

CITAÇÃO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - PV
DE GUIRATINGA
EDITAL N.º 078/2019 - CITAÇÃO
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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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
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
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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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
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

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
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
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. 3023

Cuiabá, terça-feira, 08 de outubro de 2019

18

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 PDT DE GUIRATINGA
EDITAL N.º 084/2019 - NOTIFICAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017 - OMISSÃO
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT 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 DEMOCRÁTICO TRABALHISTA-MT, na pessoa de seu
presidente, o Sr. EDUARDO CAPISTRANO DE OLIVEIRA, bem como seu tesoureiro, Sr.
RODRIGO TERRA CYRINEU, que, diante da tentativa frustrada de notificação pessoal através de
carta com aviso de recebimento, 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 DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT de Guiratinga/MT, tendo em vista que, expirado
o prazo para apresentação de contas, referida agremiação permaneceu omissa, tendo expirado
sua vigência em 08/09/2017.
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 sete 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

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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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
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 6ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
SEI N. 06586.2019-5
Pedido de providências - realocação de local de votação
Requerente: Cartório da 06ª Zona Eleitoral de Cáceres
Vistos, etc...
Cuida-se de pedido de providências autuado para processamento da informação nº 40/2019,
relatada pelo Chefe de Cartório Eleitoral, Sr Iury da Costa e Faria, em que propõe a alteração do
local de votação denominado E. M. Roça Velha, uma vez que esta não possui o número mínimo de
eleitores, necessário ao funcionamento.
No despacho inicial (0103496) houve determinação para intimação dos Eleitores, Partidos,
representantes dos Poderes Executivo e Legislativo e do Ministério Público Eleitoral.
Foi expedido edital nº 67/2019 para intimação de todos os eleitores, com publicação, no Diário
Eletrônico nº 3004, em 11/09/2019 (fls. 34).
Consta, ainda, o encaminhamento de mensagem eletrônica à Prefeitura e Câmara Municipais (Email ZE06 0103557), assim como aos órgãos de imprensa locais e Diretórios das Agremiações
instaladas no Município (E-mail ZE06 0103914).
Com vistas ao Ministério Público manifestou favorável ao acolhimento da proposição (Parecer
0104899).
Observa-se, ainda, o decurso do prazo, sem apresentação de qualquer impugnação (Certidão
ZE06 0106680).
É o relato. Decido.
Versa o presente autuado em pedido de providências visando proporcionar melhor coordenação
dos trabalhos nas eleições desta zona eleitoral.
Como descrito, a proposição apresenta sugestão de encerramento do local de votação
denominado Escola Municipal Roça Velha, com a justificativa de desatender ao comando
estabelecido pelo art. 117 do Código Eleitoral, qual seja:
"Art. 117. As seções eleitorais, organizadas à medida em que forem sendo deferidos os pedidos de
inscrição, não terão mais de 400 (quatrocentos) eleitores nas capitais e de 300 (trezentos) nas
demais localidades, nem menos de 50 (cinquenta) eleitores."
A escolha dos imóveis que serão utilizados para votação é atribuição legal dos juízes, os quais
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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A escolha dos imóveis que serão utilizados para votação é atribuição legal dos juízes, os quais
devem seguir as diretrizes estabelecidas pelos órgãos eleitorais.
É o que estabelece o Código Eleitoral:
"Art. 35. Compete aos juízes:
(...)
XIII - designar, até 60 (sessenta) dias antes das eleições os locais das seções.
(...)
Art. 135. Funcionarão as mesas receptoras nos lugares designados pelos juízes eleitorais 60
(sessenta) dias antes da eleição, publicando-se a designação.
§1º A publicação deverá conter a seção com a numeração ordinal e local em que deverá funcionar
com a indicação da rua, número e qualquer outro elemento que facilite a localização pelo eleitor.
§2º Dar-se-á preferência aos edifícios públicos, recorrendo-se aos particulares se faltarem aqueles
em número e condições adequadas.
[...] §6º Os Tribunais Regionais, nas capitais, e os juízes eleitorais, nas demais zonas, farão ampla
divulgação da localização das seções."
Antes de analisar propriamente o mérito, é de consignar que no despacho inicial foi determinada
ampla publicidade, com a intimação via Diário Eletrônico de todos os Eleitores para manifestação,
inclusive em sites locais, a intimação de todos os representantes dos Partidos, representantes dos
Poderes Executivo e Legislativo, assim como o representante do Ministério Público Eleitoral, sem
que fosse apresentada qualquer impugnação.
Analisando detidamente os argumentos apresentados, a proposição deve ser integralmente
acolhida.
No aspecto formal, a proposição atende ao prazo estabelecido e visa cumprir, em relação a
escolha do local, com as diretrizes do Código Eleitoral. Além de tal condicionante, observo que a
justificativa apresentada proporcionará melhor coordenação dos trabalhos, priorizará edifícios
públicos, e especialmente, não trará qualquer prejuízo de deslocamento, dada a proximidade dos
locais apontados e aptos para recebimento das novas seções provenientes dos locais encerrados.
Além de tais aspectos, representa economia aos cofres públicos.
Como dito alhures, a proposição diz respeito à extinção do LOCAL Nº 2070 - ESCOLA MUNICIPAL
ROÇA VELHA, com o remanejamento da seção ali existente para o local mais próximo, qual seja,
a ESCOLA MUNICIPAL CLARINÓPOLIS.
A questão posta é objetiva, e diz respeito ao não atingimento do número mínimo de eleitores para
o funcionamento do local, que atualmente possui apenas 24 (vinte e quatro) eleitores cadastrados,
sendo inviável sua manutenção.
Ademais, é de se registrar que a Escola Municipal Roça Velha possuí sérios problemas estruturais
e de acessibilidade, além de dificuldade para requisição de servidores, dado seu pequeno quadro.
Por outro lado, conforme afirmado pelo Chefe de Cartório, a Justiça Eleitoral deverá providenciar o
transporte dos eleitores afetados com a mudança pretendida.
Nesse sentido, é de se esclarecer que com o fechamento da Escola Municipal Roça Velha, o local
mais próximo existente seria a Escola Municipal Clarinópolis, que muito embora diste 110 Km
daquela, possui transporte público regular, capaz de transportar todos os eleitores envolvidos.
Assim, a alteração do local de votação em análise, além de não trazer pouquíssimos prejuízos aos
eleitores, irá proporcionar melhoria na logística da fiscalização para coibir práticas proibidas e
representará economia aos cofres públicos.
Por tal, razão, deve ser acolhido o pedido.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido de providências para determinar:

1) a extinção dos locais de votação nº 2070 - E. M. ROÇA VELHA, com a consequente realocação
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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1) a extinção dos locais de votação nº 2070 - E. M. ROÇA VELHA, com a consequente realocação
da seção para a ESCOLA MUNICIPAL CLARINÓPOLIS, localizada na comunidade com o mesmo
nome.
2) Comunique ao Tribunal Regional Eleitoral.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral, representantes dos Partidos, e os Eleitores, estes via
Diário Eletrônico da Justiça.
Proceda comunicação a todos os meios de comunicação do Município de Cáceres solicitando
ampla publicidade.
Esgotado o prazo recursal (§ 8º do art. 135 Código Eleitoral), providencie as medidas pertinentes,
inclusive eventual agregação definitiva da seção, visto o pequeno número de eleitores.
Por fim, arquive-se.
Caceres, 26 de setembro de 2019.
GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 8ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 82/2019/ZE08
A Excelentíssima Senhora Dra. Marina Carlos França, MM. Juíza da 8ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...
Faz saber a todos quanto deste edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente aos
partidos políticos e eleitores, que no átrio do Cartório Eleitoral se encontram disponíveis para
consulta pelo prazo de 10 (dez) dias a relação de inscrições, alistamentos, transferências, revisões
e segundas vias - deferidas de eleitores dos Municípios de Alto Taquari/MT, Alto Araguaia/MT,
Araguainha/MT e Ponte Branca/MT, circunscrição desta 8ª Zona Eleitoral, relativas ao período de 1
a 30 de setembro de 2019, nos termos do artigo 7º da Lei n.º 6.996/97 e artigo 17 § 1° da
Resolução TSE n° 21.538/2003.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar desconhecimento,
foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT.
Dado e passado nesta cidade de Alto Araguaia/MT, na data de 7 de outubro de 2019. Eu, Everton
Assumpção Siqueira, Chefe de Cartório, digitei e conferi a presente, subscrevendo-a com base na
Portaria n.º 1/2013/ZE08.
EVERTON ASSUMPCAO SIQUEIRA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 81/2019/ZE08 - ÓBITOS
A Excelentíssima Senhora Dra. Marina Carlos França, MM. Juíza da 8ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...
Faz saber a todos quanto deste edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente aos
partidos políticos e eleitores, que no átrio do Cartório Eleitoral se encontram disponíveis para
consulta pelo prazo de 10 (dez) dias a relação de inscrições canceladas em virtude do lançamento
do ASE 019 (falecimento) de eleitores dos Municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Ponte Branca
e Araguainha, circunscrição desta 8ª Zona Eleitoral, relativas ao período de 1 a 30 de setembro de
2019, nos termos do artigo 77, inciso II do Código Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar desconhecimento,
foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT.
Dado e passado nesta cidade de Alto Araguaia/MT, na data de 7 de outubro de 2019. Eu, Everton
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Dado e passado nesta cidade de Alto Araguaia/MT, na data de 7 de outubro de 2019. Eu, Everton
Assumpção Siqueira, Chefe de Cartório, digitei e conferi a presente, subscrevendo-a com base na
Portaria n.º 1/2013/ZE08.
EVERTON ASSUMPCAO SIQUEIRA
Chefe de Cartório

PARA IMPUGNAÇÃO-PC-EXERCÍCIO 2018
EDITAL Nº 80/2019
A Excelentíssima Juíza da 8ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que o
diretório ou comissão provisória do partido político abaixo indicado apresentou DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS referente ao exercício de 2018, podendo
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste edital, apresentar
impugnação por meio de petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no período de 01/01
/2018 a 31/12/2018 (art. 45, inciso I da Resolução TSE nº 23.546/2017):
PROCESSSO

PARTIDO/MUNICÍPIO

RESPONSÁVEIS
Glauciélia Rodrigues Pereira-presidente

43-34.2019.6.11.0008

PP-ALTO ARAGUAIA/MT Raquel Rodrigues da Silva Ferreiratesoureira

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

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 150-75.2019.6.11.0009
Classe: Petição
Requerente: Partido Socialista Brasileiro - General Carneiro/MT
Advogado: Edmilson Vasconcelos de Moraes - OAB/MT nº 8548
Trata-se de requerimento de regularização formulada pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB,
Município de General Carneiro/MT, em razão da omissão declarada por este Juízo nos autos da
prestação de contas da agremiação, referente ao exercício financeiro de 2017.
O pedido foi instruído com as contas anuais (fls. 02/06).
Determinada a instrução do feito, foi elaborado parecer técnico conclusivo opinando pela
regularização da inadimplência do partido, decretada nos autos nº 65-26.2018.6.11.0009.
Publicado o parecer técnico no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral (fl. 21-v), não houve
manifestação.
Manifestação ministerial encartada às fls. 22/23, pugnando pela regularização das contas nos
termos do artigo 83, §1º, II da Resolução TSE nº 23.553/17.
É o necessário. Decido.
A agremiação partidária teve as contas julgadas não prestadas nos autos nº 65-26.2018.6.11.0009,
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. 3023

Cuiabá, terça-feira, 08 de outubro de 2019

23

A agremiação partidária teve as contas julgadas não prestadas nos autos nº 65-26.2018.6.11.0009,
por não ter entregue sua prestação de contas referente ao exercício financeiro passado, mesmo
após regular intimação.
Declarado omisso, o órgão partidário requereu a regularização de sua situação de inadimplência.
Conforme permissivo do artigo 59 da Resolução TSE nº 23546/17, é possível suspender os efeitos
da inadimplência, uma vez apresentados os documentos exigidos pelo artigo 59, §1º do normativo
acima, o que foi feito nestes autos, sendo que após instrução e análise dos autos, houve
manifestação favorável da Unidade Técnica e do Ministério Público Eleitoral.
Por estas considerações, em consonância com o parecer técnico e ministerial, com fulcro no artigo
59 da Resolução TSE nº 23.546/2017, determino a regularização da situação de inadimplência do
Partido Socialista Brasileiro - PSB, Município de General Carneiro/MT, para suspender as
consequência previstas no caput e no §2º do art. 48 do normativo citado anteriormente.
Atualize a informação lançada no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO), no tocante à suspensão de recursos oriundos do Fundo Partidário.
Remeta-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, para regularização
da anotação do partido político no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, no
tocante à prestação de contas do exercício financeiro de 2017.
Publique-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Barra do Garças, 04 de outubro de 2019.
DOUGLAS BERNARDES ROMAO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 11ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
SENTENÇA - CONTAS APROVADAS - 26-86.2019.6.11.0011
Processo nº: 26-86.2019.6.11.0011

Protocolo nº 7.860/2019

Partido: Partido Social Cristão - PSC
Município: Colniza/MT
Natureza: Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2018
Advogado: MARCELO JOVENTINO COELHO - OAB/MT nº 5950-A e OAB/RJ nº 91.093
Vistos,
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Diretório Municipal do Partido Social Cristão - PSC - do
município de Colniza-MT, referente ao exercício financeiro de 2018.
Diante da não apresentação das contas anuais no prazo estipulado pelo caput do art. 28 da
Resolução TSE nº 23.546/2017, aportou-se informação ao Juízo.
Apresentada a informação, determinou-se a autuação do processo e a notificação do órgão
partidário estadual para suprir a omissão, diante da suspensão do registro do diretório municipal.
No entanto, o órgão superior quedou-se inerte.
Não obstante, a agremiação do município protocolizou a declaração de ausência de movimentação
financeira de 2018, com procuração advocatícia, e outros documentos para regularizar a situação
do partido, que estava com o registro suspenso no TRE-MT.
Ato contínuo o processo em epígrafe foi suspenso até decisão final nos autos da regularização,
que foi certificada à fl. 18, dando-se prosseguimento à presente prestação de contas.

Em obediência ao rito previsto no art. 45 da Res. TSE nº 23.546/17, foi publicado Edital para
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Em obediência ao rito previsto no art. 45 da Res. TSE nº 23.546/17, foi publicado Edital para
intimação de interessados que pudessem impugnar a declaração, por petição fundamentada e
acompanhada de provas que demonstrassem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período. No entanto, o prazo transcorreu in albis, sem qualquer manifestação.
Ato contínuo, juntou-se os extratos bancários disponibilizados pelas instituições financeiras à
Justiça Eleitoral, as informações sobre a eventual emissão de recibos de doação e os registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, conforme determinação do art. 45, incisos
II e III da Res. TSE nº 23.546/17.
Procedido o exame técnico conclusivo, com espeque no art. 45, IV da Res. TSE nº 23.546/17, não
foi constatada nenhuma irregularidade ou impropriedade, tanto nos documentos juntados como
aqueles disponibilizados pela Justiça Eleitoral, tendo a unidade técnica recomendado a aprovação
das contas em exame.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer acostado aos autos, manifestou-se pela aprovação das
contas apresentada pelo Partido.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos da prestação de contas partidária, verifica-se, de plano, que não houve
nenhuma movimentação de recursos pelo partido político, no exercício financeiro de 2018,
conforme se observa no extrato bancário extraído do Sistema de Prestação de Contas Anual SPCA. Além disso, não há informações de qualquer irregularidade/impropriedade sobre eventual
emissão de recibos de doação e sobre o repasse ou distribuição dos recursos do Fundo Partidário,
que pudessem contrapor a declaração de ausência de movimentação financeira.
Destarte, os documentos que instruem os autos corroboram a declaração de ausência de
movimentação de recursos apresentada pela agremiação, tornando-se desnecessária a análise
pormenorizada da referida prestação.
Nota-se, ainda, que o feito seguiu o procedimento previsto no art. 45, da Res. TSE 23.546/17, o
qual prevê o rito para a Prestação de Contas sem Movimentação Financeira, tendo sido praticado
todos os atos necessários à prolação da sentença. Inclusive com a manifestação do Ministério
Público Eleitoral, o qual opinou pela aprovação das contas da agremiação.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 46, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.546/17, bem como nos
documentos que instruem estes autos, julgo APROVADAS as contas partidárias prestadas pelo
Partido Social Cristão - PSC - do município de Colniza-MT, relativas ao exercício financeiro de
2018.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina a legislação eleitoral vigente.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe (SADP e SICO) e arquivem-se os autos.
Aripuanã-MT, 2 de outubro de 2019.
RICARDO FRAZON MENEGUCCI
Juiz Eleitoral

SENTENÇA - CONTAS NÃO PRESTADAS - 12-05.2019.6.11.0011
Processo:

12-05.2019.6.11.0011

Protocolo:

7.840/2019

Natureza:

Prestação de Contas Anual - Exercício 2018

Interessado:

Partido da República - PR -, agora Partido Liberal - PL - Aripuanã-MT

Advogado:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN - OAB/MT nº 21.918-O

Vistos,
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Diretório Municipal do Partido da República - PR -,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Vistos,
Trata-se de Prestação de Contas Anual do Diretório Municipal do Partido da República - PR -,
agora Partido Liberal - PL - do município de Aripuanã-MT, referente ao exercício financeiro de
2018, em que o partido político apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos,
procuração ad judicia e extratos bancários (anteriores ao ano de 2018).
Em obediência ao rito previsto no art. 45 da Res. TSE nº 23.546/17, foi publicado Edital para
intimação de interessados que pudessem impugnar a declaração, por petição fundamentada e
acompanhada de provas que demonstrassem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período. No entanto, o prazo transcorreu in albis, sem qualquer manifestação.
Ato contínuo, juntou-se os extratos bancários disponibilizados pelas instituições financeiras à
Justiça Eleitoral, as informações sobre a eventual emissão de recibos de doação e os registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, conforme determinação do art. 45, incisos
II e III da Res. TSE nº 23.546/17.
Procedido o exame técnico conclusivo, com espeque no art. 45, IV da Res. TSE nº 23.546/17, não
foi constatada nenhuma irregularidade ou impropriedade, tanto nos documentos juntados como
aqueles disponibilizados pela Justiça Eleitoral, tendo a unidade técnica recomendado a aprovação
das contas em exame.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer acostado aos autos manifestou-se pela aprovação das
contas apresentada pelo Partido.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário apresentou regularmente a Declaração
de Ausência de Movimentação de Recursos e que não houve nenhuma movimentação financeira
pelo partido político no exercício de 2018.
A única ressalva a respeito da presente prestação de contas diz respeito a ausência de abertura da
conta bancária, da qual convém destacar a jurisprudência do TRE-MT acerca da temática; in verbis:
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO
FINANCEIRO - 2014 - NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS - BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO REGISTROS EFETUADOS - NÃO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDO MUNICÍPIO PEQUENO - PARTICULARIDADE A SER OBSERVADA - RAZOABILIDADE APONTAMENTO DE RESSALVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A
inobservância de exigências contidas nas normas editadas pelo TSE alusivas à obrigatoriedade de
abertura de conta bancária por partido político, quando restar comprovado que o diretório municipal
em município pequeno não recebeu recursos do Fundo Partidário, tampouco possui patrimônio ou
sequer efetuou movimentação financeira, apresentando contas zeradas, particularidades que
devem ser sempre observadas, não impõe necessariamente a reprovação das contas. 2.
Aprovação com ressalvas pelo juízo de origem. (Recurso Eleitoral nº 3029, Acórdão nº 26515 de 02
/02/2018, Relator(a) ULISSES RABANEDA DOS SANTOS, Publicação: DEJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 2586, Data 20/02/2018, Página 2-3)
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL APROVADA. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2016.
FORMULÁRIOS APRESENTADOS SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NÃO ABERTURA DE
CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. ALEGAÇÃO MINISTERIAL DE QUE
O ARTIGO 45, INCISO II, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.464/2015 EXIGE A ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA E A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. OBRIGATORIEDADE
DE PRESTAR CONTAS PREVISTA NO ARTIGO 28, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.464/2015.
DESOBRIGAÇÃO PARA OS DIRETÓRIOS MUNICIPAIS QUE NÃO TENHAM MOVIMENTADO
RECURSOS FINANCEIROS NEM RECEBIDO BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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RECURSOS FINANCEIROS NEM RECEBIDO BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
OBRIGATORIEDADE

DE

ABERTURA

DE

CONTA

BANCÁRIA

APENAS

PARA

AS

AGREMIAÇÕES QUE RECEBAM RECURSOS FINANCEIROS . ARTIGO 6º, § 1º, DA
RESOLUÇÃO N. 23.464/2015. ACERTO DA SENTENÇA RECORRIDA. INTERPRETAÇÃO DADA
PELO RECORRENTE ACERCA DO ARTIGO 45, INCISO II, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.464
/2015. OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO JUNTAMENTE
COM A DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. INCORREÇÃO.
SISTEMA DE CONTROLE CRIADO PELO LEGISLADOR. EXTRATOS ELETRÔNICOS
ENCAMNHADOS MENSALMENTE PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ARTIGO 6º, § 2º, DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.464/2015. NÃO ACATAMENTO DA TESE MINISTERIAL ¿ CORREÇÃO
DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APROVAÇÃO DAS
CONTAS. (Recurso Eleitoral nº 2179, Acórdão nº 26452 de 28/11/2017, Relator(a) ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2550, Data 07
/12/2017, Página 2-3 )
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO DIRETÓRIO MUNICIPAL - SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA - NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS - AGREMIAÇÃO
PARTIDÁRIA DE PEQUENA EXPRESSÃO POLÍTICA NO CONTEXTO ESTADUAL INEXISTÊNCIA DE RECEITAS E DESPESAS A DECLARAR - NÃO RECEBIMENTO DE
REPASSE DO FUNDO PARTIDÁRIO - DESPESA COM PRESTAÇO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS
- NÃO DECLARADA - ÚNICA DESPESA DO EXERCÍCIO - CONTRATAÇÃO PARA CUMPRIR
ASPECTO FORMAL DA LEGISLAÇÃO - FORMALIDADE EXCESSIVA PARA O CASO
CONCRETO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA ESPECÍFICA DO CASO
CONCRETO - RECURSO PROVIDO - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS1. A prestação
anual de contas de diretório municipal de pouca expressão política, que não recebe repasse do
fundo partidário, não arrecada recursos, tampouco realiza despesas, não efetuando, em suma,
movimentação financeira, desnatura a necessidade de abertura de conta bancária. 2. Inexistindo
declaração da despesa com profissional de contabilidade, a única contratação realizada no
exercício, celebrada exatamente para cumprir o aspecto formal da legislação, de forma a
demonstrar que não efetuara despesa, pode servir, dependendo das circunstâncias do caso
concreto, para mitigar o rigor da literalidade da norma, fazendo incidir a aprovação com ressalvas,
por incidência do princípio da razoabilidade. (TRE-MT, Processo nº 4079, Classe RE. Acórdão nº
21036, de 24/04/2012, Relator Desembargador Gerson Ferreira Paes, publicado no DJE/TRE-MT
de 10/05/2012) (grifei e negritei).
Observa-se dos julgados acima colacionados que é pacífico o entendimento do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso de que a ausência de abertura de conta bancária de diretório municipal
de pouca expressão política, que não recebe repasses do fundo partidário, por si só, não impõe
necessariamente a desaprovação das contas.
Tal posicionamento materializa a exceção à obrigatoriedade de abertura de conta bancária prevista
no art. 6º, § 1ª da Res. TSE nº 23.546/2017, que, em consonância com a sistemática prevista no
art. 28, § 3º do mesmo normativo, admite que seja apresentada tão somente a declaração de
ausência de movimentação de recursos para prestação de contas, senão vejamos; in verbis:
"Art. 6º Os partidos políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias para a
movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando contas bancárias
específicas para movimentação dos recursos provenientes: (...) § 1º A exigência de abertura de
conta específica para movimentar os recursos de que tratam o caput e os incisos somente se
aplica aos órgãos partidários que, direta ou indiretamente, recebam recursos do gênero." (negritei)
"Art. 28 (...) § 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham
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"Art. 28 (...) § 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da
declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no
prazo estipulado no caput e deve ser: I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página
do TSE na Internet; II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são
responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração prestada; III - entregue, fisicamente,
ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e IV - processada na forma
do disposto no art. 45 e seguintes."
Destarte, tendo em vista a observância das disposições legais e orientações jurisprudenciais sobre
o tema, tenho como regular a prestação de contas apresentada, registrando tão somente a
ressalva devido à ausência de abertura de conta bancária, comprovada pelo extrato retirado do
Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA - do qual se deduz também que não houve
movimentação financeira.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 46, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.546/17, bem como nos
documentos que instruem estes autos, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas
partidárias prestadas pelo Partido Liberal - PL - do município de Aripuanã-MT, relativas ao
exercício financeiro de 2018.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina a legislação eleitoral vigente.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Aripuanã-MT, 2 de outubro de 2019.
RICARDO FRAZON MENEGUCCI
Juiz Eleitoral

SENTENÇA - REGULARIZAÇÃO - PROC. Nº 47-62.2019.6.11.0011
PROCESSO Nº: 47-62.2019.6.11.0011

PROTOCOLO Nº 14.083/2019

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016 - REGULARIZAÇÃO
PRESTADOR: ZENAIDE APARECIDA GARBIN MIQUELIN - 55678 - VEREADOR - COLNIZA
CNPJ: 25.954.466/0001-57

Nº CONTROLE: 556781389788MT2184337

DATA ENTREGA: 17/07/2019 às 13:01:53

DATA GERAÇÃO: 17/07/2019 às 13:08:44

PARTIDO POLÍTICO: PSD
Advogado: ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - OAB/MT nº 20.257-B
Vistos.
Trata-se de regularização das contas julgadas não prestadas no PC nº 462-50.2016.6.11.0011,
referente à arrecadação e aplicação de recursos financeiros durante a campanha nas eleições
municipais de 2016, pela candidata a vereadora ZENAIDE APARECIDA GARBIN MIQUELIN, no
município de Colniza/MT.
A candidata permaneceu omisso em seu dever, razão pela qual, as contas foram julgadas como
não prestadas, estando a prestadora irregular perante a Justiça Eleitoral.
No entanto, a requerente apresentou documentos comprobatórios da movimentação de recursos
durante aquela campanha, visando regularizar as contas julgadas como não prestadas, conforme
previsto no art. 73 da Resolução 23.463/2015.

Após a juntadas aos autos dos documentos exigidos no art. 73, § 2º, inciso V da Res. TSE 23.463
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Após a juntadas aos autos dos documentos exigidos no art. 73, § 2º, inciso V da Res. TSE 23.463
/2015, a unidade técnica emitiu parecer técnico conclusivo manifestando-se pela regularização das
contas da candidata.
Por seu turno, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela regularização das contas julgadas
não prestadas - Eleição 2016.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a previsão normativa do art. 73, § 2º, inciso V, da Resolução
TSE nº 23.463/15 do TSE, exclui da apreciação deste juízo um novo julgamento das contas,
servindo o processo em epígrafe apenas para regularizar o cadastro eleitoral da requerente no
Sistema ELO.
Nesse diapasão, em que pese a requerente ter juntado aos autos vários documentos para
comprovar a regularidade na arrecadação e na aplicação de recursos financeiros durante a
campanha de 2016, o presente procedimento serve única e exclusivamente para a "verificação de
eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário".
Assim, ao analisar as contas nos termos do normativo a unidade técnica manifestou-se pela
regularização, fundamentando (fl. 26v); in verbis:
"Naquilo que a resolução da época estabelece como verificação necessária para a regularização
da conta julgada não prestada, constata-se, dos documentos que instruem os autos, que a
candidata a vereadora não recebeu recursos: do fundo partidário, de fonte vedada e de origem não
identificada, estando sua movimentação financeira durante o pleito, nestes aspectos, em sintonia
com o que determina a norma regulamentadora das eleições 2016." (negritei e sublinhei)
Destarte, escorreito o exame técnico, pois não há nos documentos carreados aos autos qualquer
indício de irregularidade previsto no inciso V, § 2º da resolução que regula a matéria.
Diante do exposto, nos termos do art. 73, §§ 1º e 2º da Res. TSE nº 23.463/2015, JULGO
REGULARIZADA a conta julgada como não prestada no processo PC nº 462-50.2016.6.11.0011,
devendo-se ser registrado o código ASE 272, motivo 2 - Extemporânea, no cadastro eleitoral da
candidata a vereadora ZENAIDE APARECIDA GARBIN MIQUELIN.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina a legislação eleitoral vigente.
Transitada em julgado a decisão, efetuem-se as anotações de praxe (SICO, SADP e ELO) e
arquivem-se os autos juntamente (apense-se) com os autos originais da prestação de contas - PC
nº 462-50.2016.6.11.0011 -, certificando-se inclusive no sistema SADP.
Aripuanã-MT, 2 de outubro de 2019.
RICARDO FRAZON MENEGUCCI
Juiz Eleitoral

SENTENÇA - REGULARIZAÇÃO - PROC. Nº 49-32.2019.6.11.0011
Processo nº: 49-32.2019.6.11.0011

Protocolo nº 16.146/2019

Partido: DEMOCRATAS - DEM
Município: Colniza/MT
Natureza: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2017 - Regularização
Advogado: ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - OAB/MT nº 20.257-B
Vistos,
Trata-se de Regularização de Prestação de Contas Anual do Diretório Municipal do partido
DEMOCRATAS - DEM - do município de Colniza/MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
O partido político apresentou, por meio de advogado devidamente constituído nos autos, a
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O partido político apresentou, por meio de advogado devidamente constituído nos autos, a
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos e extratos bancários impressos da conta
29.559-0.
Em obediência ao rito previsto no art. 45 da Res. TSE nº 23.546/17, foi publicado Edital para
intimação de interessados que pudessem impugnar a declaração, por petição fundamentada e
acompanhada de provas que demonstrassem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período. No entanto, o prazo transcorreu in albis, sem qualquer manifestação.
Ato contínuo, juntou-se os extratos bancários disponibilizados pelas instituições financeiras à
Justiça Eleitoral, as informações sobre a eventual emissão de recibos de doação e sobre registros
de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário, conforme determinação do art. 45,
incisos II e III da Res. TSE nº 23.546/17.
Procedido o exame técnico conclusivo, com espeque no art. 45, IV da Res. TSE nº 23.546/17, não
foi constatada nenhuma irregularidade ou impropriedade que pudesse desabonar a declaração, o
que resultou na manifestação pela regularização das contas em exame.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer acostado aos autos, manifestou-se pela regularização
das contas apresentada pelo Partido.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos da prestação de contas partidária, verifica-se que, em que pese algumas
falhas, como a não juntada dos extratos impressos da conta nº 29.560-4, não houve nenhuma
movimentação de recursos pelo partido político no exercício financeiro de 2017.
A referida omissão do partido foi suprida pelas informações constantes no extrato eletrônico
extraído do Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA. Nele há o registro de que não houve
lançamentos para as contas nº 29.559-0 e nº 29.560-4 no exercício 2017.
Portanto, mesmo desrespeitando regramento que impõe a apresentação dos extratos impressos
de todas as contas bancárias abertas em nome do partido, ficou patente nos autos a ausência de
movimentação de recursos no exercício 2017, conforme se observa dos demais elementos dos
autos.
Nota-se, por fim, que o feito seguiu o procedimento previsto no art. 45, da Res. TSE 23.546/17, o
qual prevê o rito para a Prestação de Contas sem Movimentação Financeira, tendo sido praticado
todos os atos necessários à prolação da sentença. Inclusive com a publicação de edital,
oportunizando impugnação da declaração por interessados, e a manifestação do Ministério Público
Eleitoral, o qual opinou pela regularização das contas da agremiação.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 46, inciso II c.c art. 59, da Resolução TSE n.º 23.546/17, bem
como nos documentos que instruem estes autos, julgo REGULARIZADAS as contas partidárias
prestadas pelo partido DEMOCRATAS - DEM - do município de Colniza/MT, relativas ao exercício
financeiro de 2017.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina a legislação eleitoral vigente.
Comunique-se o Órgão Estadual e Federal do partido, dando-lhes ciência da regularização das
contas anuais, exercício 2017, liberando-os para eventuais repasses das quotas do fundo
partidário, salvo se houver outro impedimento resultante de processo diverso de prestação de
contas (anual/eleitoral).
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso - Seção de Registro e Controle de
Diretório - para restabelecer o registro e/ou anotação do diretório municipal do partido político, o
qual estava suspenso por força da decisão proferida no processo de Prestação de Contas nº 1931.2018.6.11.0011.
Transitada em julgado a decisão, efetuem-se as anotações de praxe (SICO e SADP) e arquivemDiário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Transitada em julgado a decisão, efetuem-se as anotações de praxe (SICO e SADP) e arquivemse os autos juntamente com os autos originais da prestação de contas - PC nº 1931.2018.6.11.0011 -, inclusive no sistema SADP.
Aripuanã/MT, 7 de outubro de 2019.
RICARDO FRAZON MENEGUCCI
Juiz Eleitoral

ATOS DA 12ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017 - PODE CAMPO VERDE
Prestação de Contas nº 39-82.2019.11.0012 Classe PC
Ausência de Movimentação de Recursos - Exercício Financeiro 2017
Partido: Partido Podemos - PODE Município: Campo Verde
Advogado(a): Gabriel Lorenzzatto - OAB/MT 20.692/O
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Diretório/Comissão Municipal do
Partido Podemos - PODE do município de Campo Verde que apresentou Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos, relativa ao Exercício 2017.
Nos termos do art. 32 da Lei n.º 9.096/95 a declaração foi apresentada fora do prazo legal e seguiu
o rito estabelecido pelo artigo 45 da Resolução TSE 23.464/2015:
I - O edital foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico contendo os nomes de todos os órgãos
partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de
movimentação de recursos - Publicação - fls. 09 e certificado que não houve impugnação à
declaração apresentada - fls. 10;
II - não houve registro no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA) de extratos bancários
eletrônicos relativos a conta bancária porventura existente em nome do partido a fim de comprovar
eventual movimentação de recursos no exercício 2017 - fls. 12;
III -não houve repasse do Fundo Partidário ao respectivo Diretório/Comissão Municipal no
exercício 2017 - informação acostada às fls. 13.
Diante do exposto, com fundamento no resultado dos exames ora relatados e nos termos da
Resolução TSE n.º 23.464/2015, art. 45, IV, manifesta-se pela APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS referente ao exercício 2017.
Campo Verde, 7 de outubro de 2019.
FERNANDA DA SILVA RONDON
Técnica Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018 - PODE CAMPO VERDE
Prestação de Contas nº 40-67.2019.11.0012 Classe PC
Ausência de Movimentação de Recursos - Exercício Financeiro 2018
Partido: Partido Podemos - PODE Município: Campo Verde
ADVOGADO: Gabriel Lorenzzato - OAB/MT 20.692/O
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Diretório/Comissão Municipal do
Partido Podemos - PODE do município de Campo Verde que apresentou Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos, relativa ao Exercício 2018.

Nos termos do art. 32 da Lei n.º 9.096/95 a declaração foi apresentada fora do prazo legal e seguiu
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Nos termos do art. 32 da Lei n.º 9.096/95 a declaração foi apresentada fora do prazo legal e seguiu
o rito estabelecido pelo artigo 45 da Resolução TSE 23.546/2017:
I - O edital foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico contendo os nomes de todos os órgãos
partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de
movimentação de recursos - Publicação - fls. 09 e certificado que não houve impugnação à
declaração apresentada - fls. 10;
II - não houve registro no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA) de extratos bancários
eletrônicos relativos a conta bancária porventura existente em nome do partido a fim de comprovar
eventual movimentação de recursos no exercício 2018 - fls. 12;
III -não houve repasse do Fundo Partidário ao respectivo Diretório/Comissão Municipal no
exercício 2018 - informação acostada às fls. 13.
Diante do exposto, com fundamento no resultado dos exames ora relatados e nos termos da
Resolução TSE n.º 23.546/2017, art. 45, IV, manifesta-se pela APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS referente ao exercício 2018.
Campo Verde, 7 de outubro de 2019.
FERNANDA DA SILVA RONDON
Técnica Judiciária

INTIMAÇÕES
AUTOS Nº 31-42.2018.6.11.0012
Ação Penal
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉUS: IVONE BRANDÃO MIRANDA
MARLUCE FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO: RAFAEL RODRIGUES SOARES- OAB/MT 15.559
ADVOGADO: ARTHUR CREVELARI - OAB/MT 20.446
Ficam intimadas a acusadas para APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS no prazo de 5 (cinco) dias,
nos termos do art. 403, § 3 do CPP, conforme despacho a seguir: "Vistos etc. ABRA-SE vista dos
autos ao ilustre Promotor de Justiça para que apresente suas alegações finais. Em seguida,
INTIMEM-SE as acusadas, na pessoa de seu ilustre procurador, para que apresente suas razões.
Por fim, CONCLUSOS para sentença. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências.
Campo Verde/MT, 19 de setembro de 2019. André Barbosa Guanaes Simões - Juiz Eleitoral"
ANDRÉ BARBOSA GUANAES SIMÕES
Juiz 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
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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

Período

Guias de remessa de material

2004 a 2017

1 ano

2006 a 2008

10 anos

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

Termo de Responsabilidade de
Patrimônio

Administração

Prazo de

Documento

Guarda

Suprimento de Fundos e demais
documentos ligados a orçamento e
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

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

Eleições

2000, 2002,
Recibo de materiais de eleições

2006, 2008,

1 ano

2010, 2012,
2014, 2016
Recibo de entrega de Bus
Relação de Comissões de Transporte de
Eleitores
Fichas de Mesário e demais
documentações referentes

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
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VICTOR LIMA PINTO COELHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
EDITAL N.º 76/2019
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO 10 (DEZ) DIAS
Assunto: Prestação de Contas
Proc. n.º 70-84.2019.6.11.0018
Requerido: Partido Social Democrático de Glória D'Oeste-MT
Requerido: Clenir Carlos Soldá - Presidente
Requerido: Adelmo Machado Dias - Tesoureiro
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DR.ª HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR
FERREIRA LIMA, MM.ª JUÍZA DA 18ª ZONA ELEITORAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS ETC.
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente
o Requerido, Sr. Adelmo Machado Dias, brasileiro, Tesoureiro do PSD do município de Glória
D'Oeste-MT, atualmente em endereço incerto não sabido, o qual fica INTIMADO, de todo o teor da
decisão proferida nos autos em epígrafe que julgou as contas do Partido referente ao Exercício
Financeiro de 2018 como Não Prestadas, inclusive para, querendo, no prazo legal apresentar
recurso.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado na forma da lei no DEJE, por 10 (dez) vezes, e afixado no
local de costume na sede do cartório eleitoral, com sede na Rua Germano Greve, 284, Centro,
Mirassol D'Oeste/MT.
O referido é verdade. Dado e passado neste município de Mirassol D'Oeste, Estado de Mato
Grosso, aos 07 de outubro de 2019. Eu__________, Gilson Lourenço Ribeiro, Técnico Judiciário
da 18ª Zona Eleitoral, que digitei. Segue conferido e assinado conforme ato delegatório Portaria nº
07/2016-18ªZE-MT.
GILSON LOURENCO RIBEIRO
Chefe de Cartório, em substituição

DESPACHOS
AUTOS N.º 70-84.2019.6.11.0018
Vistos, etc.
Tendo em vista as certidões às fls. 14 e 27 expeça Edital de Intimação de Sentença devendo o
mesmo ser publicado por 10 (dez) edições consecutivas no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Às providências. Cumpra-se.
Mirassol D'Oeste, 07 de outubro de 2019.
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 23ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
SUBSTITUIÇÃO DE RESPONSÁVEL POR POSTO ELEITORAL
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SUBSTITUIÇÃO DE RESPONSÁVEL POR POSTO ELEITORAL
PORTARIA Nº 010/2019 - 23ª ZE-MT
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA GISELDA REGINA SOBREIRA DE O. ANDRADE,
MMª JUÍZA ELEITORAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,
Considerando o Ofício nº 146/2019/DRH/PMNCN/MT do município de Nova Canaã do Norte/MT
comunicando a substituição de servidora do Posto Eleitoral;
Considerando a necessidade de se nomear outro servidor para atuar como responsável pelo
referido Posto Eleitoral;
RESOLVE:
DISPENSAR a servidora SIMARA SILVA DA COSTA, RG n.º 1593118-8 - SSP/MT e CPF n.º
005.178.081.02, da função de responsável pelo Posto Eleitoral do município de Nova Canaã do
Norte;
NOMEAR como responsável pelo referido Posto Eleitoral a partir de 07 de outubro de 2019 a
servidora JUSSILENE PATRÍCIA ALMEIDA BARBOSA, RG 2041013-1 - SSP/MT, CPF:
03054301141, Inscrição Eleitoral nº 024806731805.
Encaminhe-se cópia, juntamente com os documentos necessários ao setor competente do Tribunal
Regional Eleitoral, para fins de registro.
Publique-se. Registre-se.
Colider-MT, 1º de outubro de 2019.
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE
Juíza Eleitoral

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 16-97.2019.6.11.0025
Vistos,
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
durante a campanha das Eleições Nacionais de 2018 pela Direção Municipal/Comissão Provisória
Do Partido Social Cristão, Diretório Municipal de Vale de São Domingos/MT.
O referido órgão partidário deixou de prestar as contas parciais. Porém, as contas finais foram
apresentadas tempestivamente.
Publicou-se o Edital nº 78/2019, no DJE do TRE-MT n.º 2956/2019, dando-se publicidade às
contas de campanha e abrindo-se prazo para impugnação em atenção ao artigo 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Sobreveio o parecer técnico conclusivo, no qual a unidade técnica manifestou pela aprovação das
contas com ressalvas (fls. 29/30).
Por fim, o Ministério Público Eleitoral também pugnou pela aprovação das contas com ressalvas,
conforme Parecer Ministerial de Fls. 31/32
É o relatório. Decido.
De início, registre-se que os autos foram instruídos com os extratos eletrônicos, informações
relativas à distribuição de recursos do fundo partidário e os demais dados disponíveis extraídos do
sistema SPCE (fls. 25/27), cumprindo, portanto, as exigências do artigo 52, §6º, III, da ResoluçãoTSE nº. 23.553/2017.
Vale ressaltar que o órgão partidário municipal tem o dever legal de prestar as contas de
campanha, consoante o art. 48, II, "d", da Resolução-TSE nº. 23.553/2017.
Vale salientar, ainda, que a análise técnica da prestação de contas visa, notadamente, detectar o
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Vale salientar, ainda, que a análise técnica da prestação de contas visa, notadamente, detectar o
recebimento de fontes vedadas, o recebimento de recurso de origem não identificada, extrapolação
do limite de gastos, omissão de receitas e gastos eleitorais e não identificação de doadores
originários, consoante o artigo 68 da Resolução-TSE nº 23.553/2017.
In casu, o parecer técnico apontou que: 1) não foi encontrada nenhuma doação de fundo
partidário; 2) a prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, o que foi
confirmado pelos extratos bancários; e 3) a conta bancária partidária foi encerrada, conforme
Termo de Encerramento de fls. 20/21, deste modo, não há conta bancária por parte do respectivo
partido político.
Com efeito, consoante o exame técnico e a manifestação ministerial, a aprovação das contas com
ressalvas é medida que se impõe.
Isso porque o fato de não possuir conta bancária pela agremiação partidária municipal não é
irregularidade grave a ensejar a reprovação das contas, pois, como se trata de eleições gerais, em
que há disputa de cargos federais e estaduais, as atividades se concentram nos órgãos partidários
nacionais e regionais.
Além disso, a impropriedade de não prestação de contas parcial é de cunho formal e não
compromete a lisura das contas, uma vez que restou sanada com a apresentação das contas
finais, permitindo, assim, a fiscalização e análise das contas pela Justiça Eleitoral e pelo fiscal da
lei.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 30, II, da Lei 9.504/1997 e 77, II, da Resolução - TSE
nº 23.553/2017, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas pelo Partido Social
Cristão - PSC, Diretório Municipal de Vale de São Domingos/MT.
P.R.I.C.
CIÊNCIA ao MPE.
Proceda-se ao lançamento desta decisão no SICO.
Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVE-SE com as anotações pertinentes.
Pontes e Lacerda/MT, 25 de setembro de 2019.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 9-08.2019.6.11.0025
Vistos,
Trata-se de processo individual aberto para apuração acerca da ausência de mesários nas
Eleições de 2018, no qual investiga-se a situação da eleitora ELIZABETE DE SOUZA SANTOS.
Às fls. 13, Ofício nº 048/2019, exarado pela Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima
Trindade/MT, informando que a eleitora é servidora do Município.
Às fls. 22/30, defesa da eleitora alegando que houve problemas na comunicação entre esta e o
Cartório da 25ª Zona Eleitoral de Pontes e Lacerda/MT, que o número de telefone pelo qual foi
contatada não pertencia à requerente, que não ficou claro se foi ou não dispensada da função de
mesária, que não tem condições psicológicas de exercer a função de mesária.
O Código Eleitoral, no seu art. 124, determina que:
"Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados
para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após,
incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um) salário-mínimo vigente na zona eleitoral
cobrada mediante sêlo federal inutilizado no requerimento em que fôr solicitado o arbitramento ou
através de executivo fiscal."
Considerando que a eleitora compareceu ao Cartório Eleitoral e à reunião, pessoalmente, com este
Magistrado; que, compulsando os autos, verifica-se que houve problemas de comunicação entre o
Cartório Eleitoral e a requerente; que o número de telefone celular utilizado pelo Cartório Eleitoral
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Cartório Eleitoral e a requerente; que o número de telefone celular utilizado pelo Cartório Eleitoral
para contatar a eleitora não pertence à ela; que a eleitora não possui condições de saúde
emocional para exercer a função de mesário, apresentando justificativa plausível ao cartório
eleitoral, deixo de aplicar as penalidades legais e determino a aplicação do ASE nº 175 em relação
à inscrição eleitoral nº 019788321805 para regularização. Após, arquivem-se os presentes autos
com as cautelas de praxe.
Cumpra-se.
Pontes e Lacerda/MT, 04 de outubro de 2019.
ELMO LAMOIA MORAES
Juiz Eleitoral

PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO Nº . 134-73.2019.6.11.0025
PROCESSO Nº . 134-73.2019.6.11.0025

PROTOCOLO Nº 17.429/2019

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO ANO 2017
PRESTADOR: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD - VALE DE SÃO DOMINGOS/MT
CNPJ: 15.716.823/0001-95
DATA ENTREGA: 23/09/2019
PARTIDO POLÍTICO: PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
ADVOGADO: CONRADO AGOSTINI MACHADO (OAB/MT 16.637)
PARECER TÉCNICO FINAL
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas
em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos, à luz das regras estabelecidas
pela Lei n.º 9.096/1995, e pela Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Analisando a presente prestação de contas confrontado com as determinações estipuladas pela lei
9.096/1995 e a Resolução TSE n.º 23.546/2017, constatou-se NÃO haver o partido recebido
recursos de origem não identificada.
Verifica-se também, pela análise dos documentos apresentados, que a sigla partidária NÃO
recebeu recursos de:
I - origem estrangeira;
II - pessoa jurídica;
III - pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão; ou
IV - autoridades públicas.
Desta forma, ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida nesta prestação
de contas, manifesta-se este analista pela sua APROVAÇÃO, pois não foi constatada nenhuma
inconsistência que denota a omissão de registros de receitas e despesas, e ausência de
confiabilidade nas contas prestadas, consoante disposto na Resolução TSE n.º 23.546/2017 e na
Lei nº 9.096/1995. Ressaltando-se que, apesar do partido político afirmar que não abriu conta
bancária, em razão do não recebimento de recursos do Fundo Partidário ou de Receitas de outra
natureza (fls. 04), nos extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral pelas instituições financeiras
(fls.14), verifica-se que havia conta aberta no período sem movimentação financeira.
É o Parecer. À consideração superior.
Pontes e Lacerda/MT, 07 de outubro de 2019.
ISADORA VALIDO RAMALHO
Analista Judiciário

ATOS
DA 28ª ZONA ELEITORAL
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ATOS DA 28ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N. 38/2019/ZE28 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
FINANCEIRO - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
O Excelentíssimo Senhor Dr. Daniel de Sousa Campos, MM. Juiz Eleitoral da 28ª Zona Eleitoral,
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o artigo 2º, da Resolução
n. TSE 23.546/2017,
FAZ SABER a todos quanto deste edital virem ou dele tiverem conhecimento que, nos termos da
Resolução TSE n. 23.546/2017, foram apresentadas neste Cartório Eleitoral, pelos partidos
políticos e respectivos responsáveis, as declarações de ausência de movimentação de recursos e
/ou contas zeradas referente à prestação de contas de exercício financeiro.
Informa, ainda, que os processos de prestação de contas são públicos e podem ser consultados
por qualquer interessado, que poderá obter cópia de suas peças e documentos, respondendo
pelos respectivos custos de reprodução e pela utilização que deles fizer, estando as informações
também disponíveis para consulta na página do Tribunal Regional Eleitoral no endereço http://www.
tre-mt.jus.br/.
E, nos termos do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, fica facultado a qualquer
interessado, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, apresentar
impugnação, em petição fundamentada - relatando fatos e indicando provas, que demostrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, dos seguintes partidos:
MUNICÍPIO: CANABRAVA DO NORTE/MT
PARTIDO POLÍTICO

RESPONSÁVEIS
JOSE

Democratas

SALVADOR

PROCESSO

Exercício
Financeiro

DO

CARMO (Presidente)
JOSE MOREIRA DUARTE

125-05.2019.6.11.0028

2017

77-46.2019.6.11.0028

2018

(Tesoureiro)
JOSE
Democratas

SALVADOR

DO

CARMO (Presidente)
JOSE MOREIRA DUARTE
(Tesoureiro)

MUNICÍPIO: CONFRESA/MT
PARTIDO POLÍTICO

RESPONSÁVEIS
Evirlene

Partido Liberal

Sipaúba

PROCESSO

Exercício
Financeiro

Costa

(Presidente)
Dhiennify Marques Tobias

123-35.2019.6.11.0028

2016

89-60.2019.6.11.0028

2018

Sipaúba (Tesoureiro)
Evirlene
Partido Liberal

Sipaúba

Costa

(Presidente)
Dhiennify Marques Tobias
Sipaúba (Tesoureiro)
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Tiago Ferreira de Morais
Partido Democrático
Trabalhista

(Presidente)
José

Pio

114-73.2019.6.11.0028

2017

Guandalin 117-28.2019.6.11.0028

2017

Pinheiro

Lima

(Tesoureiro)
Max Joel Russi (Presidente
Estadual do PSB/MT)
Partido Socialista Brasileiro Edevandro

(Secretário de Finanças do
PSB/MT)
Max Joel Russi (Presidente
Estadual do PSB/MT)
Partido Socialista Brasileiro Edevandro

Guandalin 118-13.2019.6.11.0028

2016

(Secretário de Finanças do
PSB/MT)
Tiago Ferreira de Morais
Partido Democrático
Trabalhista

(Presidente)
José

Pio

Pinheiro

Lima

102-59.2019.6.11.0028

2018

94-82.2019.6.11.0028

2018

(Tesoureiro)
Otacir
Partido Trabalhista
Brasileiro

Romano

Riva

(Presidente)
Cícero Romão Dias Braga
(Tesoureiro)

MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
PARTIDO POLÍTICO

RESPONSÁVEIS

PROCESSO

Exercício
Financeiro

JACKSON ALBERTO GLIER
Democratas

(Presidente)
JOAO

IRIS

MONTEIRO

126-87.2019.6.11.0028

2017

66-17.2019.6.11.0028

2018

124-20.2019.6.11.0028

2017

64-47.2019.6.11.0028

2018

SALES (Tesoureiro)
JACKSON ALBERTO GLIER
Democratas

(Presidente)
JOAO

IRIS

MONTEIRO

SALES (Tesoureiro)
JOAO
Partido Democrático
Trabalhista

JOSE

VAZ

(Presidente)
MARIA JOSE DEE AQUINA
ROCHA (Tesoureiro)

Partido Republicano
Brasileiro

Jose Roberson Montel Costa
(Presidente)
Rinaldo Antônio (Tesoureiro)

MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO XINGU/MT
PARTIDO POLÍTICO

RESPONSÁVEIS

PROCESSO

Exercício
Financeiro
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Vanderley Soares da Silva
Partido Liberal

(Presidente)
Adailton

Pereira

84-38.2019.6.11.0028

2018

86-08.2019.6.11.0028

2018

105-14.2019.6.11.0028

2018

DE 104-29.2019.6.11.0028

2018

Carneiro

(Tesoureiro)
Iris
Partido Humanista da
Solidariedade

Lopes

Cardoso

(Presidente)
Rosa Mendes de Oliveira
(Tesoureiro)
RODRIGO MEDEIROS DA

Solidariedade

SILVA (Presidente)
RUDISLEY

DIVINO

DA

SILVA (Tesoureiro)
LINDOMAR LEITE VIEIRA
(Presidente)
Partido Verde

ADILSON

COSTA

MATOS

BONFIM

(Tesoureiro)
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar mandou o Senhor Juiz publicar o
presente edital, que vai afixado no local de costume e publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral. Eu, Mayra Cáceres Barbosa de Oliveira, chefe de cartório, digitei e subscrevo.
Porto Alegre do Norte/MT, 07 de outubro de 2019.
MAYRA CACERES BARBOSA DE OLIVEIRA
Chefe de Cartório

EDITAL N. 39/2019/28ZE - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA PARTIDOS POLÍTICOS - ELEIÇÕES GERAIS 2018
O Excelentíssimo Senhor Dr. Daniel de Sousa Campos, MM. Juiz Eleitoral da 28ª Zona Eleitoral,
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o artigo 59º, da Resolução
n. TSE 23.553/2017,
FAZ SABER a todos quanto deste edital virem ou dele tiverem conhecimento, que nos termos da
Resolução TSE n. 23.553/2017 foram apresentadas neste Cartório Eleitoral, pelos partidos
políticos e respectivos responsáveis, prestação de contas referentes ao período de campanha das
Eleições Gerais de 2018, constando a ausência de movimentação de recursos e/ou contas zeradas.
Informa, ainda, que os processos de prestação de contas são públicos e podem ser consultados
por qualquer interessado, que poderá obter cópia de suas peças e documentos, respondendo
pelos respectivos custos de reprodução e pela utilização que deles fizer, estando as informações
também disponíveis para consulta na página do Tribunal Regional Eleitoral no endereço http://www.
tre-mt.jus.br/.
E, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, fica facultado a qualquer interessado,
no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, apresentar impugnação, em petição
fundamentada - relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, dos seguintes
partidos:
PARTIDO POLÍTICO
Partido Social Cristão

MUNICÍPIO
Porto Alegre do Norte

PROCESSO
12-51.2019.6.11.0028

E para que chegue ao conhecimento de quem interessar mandou o Senhor Juiz publicar o
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E para que chegue ao conhecimento de quem interessar mandou o Senhor Juiz publicar o
presente edital, que vai afixado no local de costume e publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral. Eu, Mayra Cáceres Barbosa de Oliveira, chefe de cartório, digitei e subscrevo.
Porto Alegre do Norte/MT, 07 de outubro de 2019.
MAYRA CACERES BARBOSA DE OLIVEIRA
Chefe de Cartório

SENTENÇAS
PROCESSO N. 107-81.2019.6.11.0028 - CLASSE PET
Requerente: Partido Democrático Trabalhista (PDT) - São José do Xingu/MT
Advogada: Renata Guimarães Naves Carneiro OAB-MT 16.975-B
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista (PDT), de São
José do Xingu, relativo ao exercício financeiro de 2017, para o qual fora apresentada declaração
de ausência de movimentação de recursos financeiros.
As contas foram autuadas e processadas na forma do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico, e decorrido o prazo sem que houvesse
impugnação por qualquer interessado, foi certificado nos autos o disposto nos incisos II e III do art.
45 da citada Resolução.
A unidade técnica emitiu relatório favorável à aprovação das contas partidárias.
Parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação.
É a síntese necessária.
Decido.
Nos termos da documentação apresentada, considerando a declaração do partido de ausência de
movimentação de recursos e o relatório favorável da unidade técnica informando que não houve
emissão de recibos eleitorais, movimentação de recursos do fundo partidário, ou movimentação de
outros recursos em conta bancária, assim como a manifestação favorável do Ministério Público
Eleitoral, as contas devem ser consideradas aprovadas.
Diante o exposto, com fulcro no art. 32, § 4º da Lei nº 9.096/95 e art. 45, inciso VIII, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.546/2017, DETERMINO o imediato arquivamento da declaração apresentada
pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS as
respectivas contas do Partido Político referentes ao exercício financeiro de 2017.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Porto Alegre do Norte/MT, em 17 de setembro de 2019.
DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Juiz Eleitoral

PROCESSO N. 112-06.2019.6.11.0028 - CLASSE PET
Requerente: Movimento Democrático Brasileiro (MDB) - São José do Xingu/MT
Advogado: Diego Petersem Luz Ribeiro OAB-MT 12.781
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas do partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB),
de São José do Xingu, relativo ao exercício financeiro de 2016, para o qual fora apresentada
declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros.
As contas foram autuadas e processadas na forma do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
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As contas foram autuadas e processadas na forma do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico, e decorrido o prazo sem que houvesse
impugnação por qualquer interessado, foi certificado nos autos o disposto nos incisos II e III do art.
45 da citada Resolução.
A unidade técnica emitiu relatório favorável à aprovação das contas partidárias.
Parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação.
É a síntese necessária.
Decido.
Nos termos da documentação apresentada, considerando a declaração do partido de ausência de
movimentação de recursos e o relatório favorável da unidade técnica informando que não houve
emissão de recibos eleitorais, movimentação de recursos do fundo partidário, ou movimentação de
outros recursos em conta bancária, assim como a manifestação favorável do Ministério Público
Eleitoral, as contas devem ser consideradas aprovadas.
Diante o exposto, com fulcro no art. 32, § 4º da Lei nº 9.096/95 e art. 45, inciso VIII, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.546/2017, DETERMINO o imediato arquivamento da declaração apresentada
pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS as
respectivas contas do Partido Político referentes ao exercício financeiro de 2016.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Porto Alegre do Norte/MT, em 17 de setembro de 2019.
DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Juiz Eleitoral

PORTARIAS
PORTARIA N.º 13/2019 - CRIAÇÃO DE LOCAL DE VOTAÇÃO
O DR. DANIEL DE SOUSA CAMPOS, Juiz da 28ª Zona Eleitoral - Porto Alegre do Norte, 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 Nova Bridão, localizada na Agrovila/PA
Assentamento Bridão Brasileiro, zona rural, no município de Confresa/MT.
Art. 2º Sejam efetuados os lançamentos necessários no sistema ELO.
Art. 3º Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio do Cartório Eleitoral.
Art. 4º Encaminhe-se cópia à Prefeitura Municipal de Confresa/MT, à Corregedoria Regional
Eleitoral e à Coordenadoria de Sistemas Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Art. 5º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre do Norte/MT, 07 de outubro de 2019.
DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Juiz Eleitoral

ATOS DA 29ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
Autos nº 27-17.2019.6.11.0029
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Autos nº 27-17.2019.6.11.0029
Protocolo nº 7.296/2019
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
Partido: Partido dos Trabalhadores - PT - São José do Rio Claro
Advogado: Wilmar Schrade, OAB/MT 2923
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas referentes à arrecadação e aplicação de recursos de campanha
eleitoral do ano de 2018 do Partido dos Trabalhadores - PT, Diretório de São José do Rio Claro,
entregue pelo órgão de direção municipal em cumprimento ao que dispõe o Art. 48, II, "d", da
Resolução TSE nº 23.553/2017, para análise e julgamento.
A regularidade da elaboração e apresentação desta contas de campanha foi analisada pelo chefe
de cartório eleitoral, em observância ao art. 56 c/c art. 65, ambos da mencionada Resolução do
TSE.
O Ministério Público Eleitoral, em observância ao que consta no Art. 77 da Resolução TSE 23.553
/2017, opinou pela aprovação das contas apresentadas.
É o relatório. Fundamento e Decido.
O processo tramita regularmente, observado procedimento que assegura o contraditório e a ampla
defesa, inexistindo nulidade a ser declarada ou irregularidade a ser sanada.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 77, I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, e em consonância
com o parecer do Ministério Público Eleitoral, JULGO APROVADAS, posto que regulares, as
contas de campanha eleitoral apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores, diretório municipal de
São José do Rio Claro.
Ciência ao MPE.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
São José do Rio Claro, 3 de outubro de 2019.
LUÍS FELIPE LARA DE SOUZA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 30ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 027/2019
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que se encontram
disponíveis aos partidos políticos e eleitores, no Cartório Eleitoral de Água Boa e por meio do link
disposto na tabela abaixo, pelo prazo de quinze dias, as relações de inscrições deferidas e
indeferidas, referentes aos procedimentos de transferências, revisões, alistamentos e segunda via,
bem como, títulos cancelados por óbito, dos eleitores dos municípios de Água Boa, Cocalinho e
Nova Nazaré, pertencentes à circunscrição desta 30ª Zona Eleitoral, relativas ao período 01 a 30
de Setembro de 2019, nos termos do art. 17, § 1º e art. 18, § 5º da Resolução n.º 21.538/03 -TSE, c
/c art.77, inciso II e art. 45, parágrafos 6º e 7º do Código Eleitoral.
Descrição

Link de acesso

RAES DEFERIDOS

Raes Deferidos

RAES INDEFERIDOS

Sem registro no período

ÓBITOS

Cancelado - Falecimento

FICAM CIENTES os eleitores que do indeferimento do RAE (Requerimento de Alistamento
Eleitoral), cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias, e, de igual modo ficam cientes os delegados
dos Partidos Políticos, que cabe recurso do deferimento do RAE no prazo de 10 (dez) dias,
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dos Partidos Políticos, que cabe recurso do deferimento do RAE no prazo de 10 (dez) dias,
contados da publicação deste Edital no DEJE-TRE-MT.E para que se dê ampla divulgação,
inclusive nos meios de comunicação existentes nas localidades abrangidas pela Zona Eleitoral,
determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse afixado o presente edital no local de
costume e publicado no Diário Eletrônico - DEJE-TRE-MT. Água Boa - MT. Aos sete dias de
outubro do ano de dois mil e dezenove, eu,______________ Wyllem Guimarães da Silva digitei e
segue assinado, conforme autorizado pela Portaria n.º 03/2012/30ª ZE-MT.
WYLLEM GUIMARAES DA SILVA
Chefe de Cartório

ATOS DA 31ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
52/2019
PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES 2018
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 31ª Zona Eleitoral-MT, Dr. ARTHUR MOREIRA
PEDREIRA DE ALBUQUERQUE, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que se encontra
disponível neste Cartório Eleitoral, nos termos do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, a
Prestação de Contas Final de Campanha do partido político abaixo relacionado, instalado no
município de RIBEIRÃO CASCALHEIRA, relativamente às Eleições de 2018, garantida a
necessária publicidade das contas a qualquer eventual interessado:
Número dos Autos
84-29.2019.6.11.0031

Partido

Município

PSC - Partido Social Cristão

Ribeirão Cascalheira

O processo acima é de acesso público em Cartório, salvo eventual decisão judicial com
determinação de sigilo em hipóteses específicas e individualmente justificadas. A Justiça Eleitoral
também disponibiliza através do sistema "Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais" (
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/),

em

relação

ao

partido

acima

relacionado,

informações detalhadas de qualificação, doações efetuadas a partidos e/ou candidatos,
transferências financeiras entre partido e candidatos, receitas e despesas, eventuais sobras ou
dívidas de campanha, comercialização de bens e/ou serviços e/ou da promoção de eventos,
conciliação bancária, e todos os demais itens elencados no art. 56, inciso I da Resolução 23553
/2017/TSE, conforme previsão do art. 59 do mesmo normativo, a todos acessível pela rede mundial
de computadores.
No prazo de 3 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político, candidato ou
coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado poderá impugnar a
prestação de contas apresentada, em petição fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando
fatos e indicando as respectivas provas, indícios e/ou circunstâncias.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, foi expedido o presente edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Canarana, na
data de 07 de outubro de 2019. Eu, José dos Santos Barreto, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi
a presente, autorizado pela Portaria nº 01/2018/31ªZE-MT.
JOSE DOS SANTOS BARRETO
Analista Judiciário

ATOS DA 41ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
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SENTENÇAS
AIJE N. 736-21.2016.6.11.0041
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representada: Enércia Monteiro dos Santos
Advogado: Marco Aurélio Fernandes Ribeiro - OAB/MT n. 21.787.
SENTENÇA
Visto e bem examinado.
Trato de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL POR ABUSO DO PODER
ECONÔMICO C/C CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO promovida pelo Ministério Público Eleitoral
contra Enércia Monteiro dos Santos.
Narra o representante que por intermédio de e-mail encaminhado ao MPE, protocolado sob o n.
579/2016 e das denúncias ns. 201600153, 201605599, 201600152, 20160774 e 201605117,
registradas no Tribunal Regional Eleitoral, fora instaurado o Procedimento Preparatório n. 072
/2016, para apurar a prática de ilícitos eleitorais relacionados a abuso de autoridade e condutas
vedadas em período eleitoral.
Uma das denúncias davam conta de que maquinários da prefeitura municipal de Jauru/MT, cuja
mandatária e candidata à reeleição à época era a representada, estavam sendo utilizadas durante
a campanha eleitoral para consecução de serviços em bens particulares.
Outra acusação relata que durante o período vedado - 3 (três) meses antes do pleito - a
representada promoveu e autorizou a divulgação em rede social (facebook) de publicidade
institucional, enaltecendo o seu trabalho frente à prefeitura em que um dos trechos dizia: "Certa
conquista, especialmente em momentos de crise, tem que ser comemorada. Hoje entrego mais um
bem para a cidade sabendo que ela merece mais. #Jauru merece#Jauru é 40...".
Diz ainda que a investigada, prefeita e candidata à reeleição nas eleições municipais de 2016, com
o intuito de promoção pessoal, realizou evento festivo denominado "Quermesse da Comunidade
São Pedro e São Paulo", nos dias 3 e 4 de setembro de 2016 - um mês antes do pleito solicitando, inclusive, ao Juízo da comarca de Jauru (autos n. 829-95.2016.811.0047), em nome do
município, alvará de autorização para realização do evento, utilizando a Procuradoria do Município,
a qual é paga com dinheiro público.
Arrolou testemunhas e juntos documentos às fls. 25/94, requerendo, ao final, a procedência da
ação a fim de declarar a inelegibilidade da representada e sua condenação ao pagamento de multa
prevista no art. 41-A, da Lei n. 9.504/97 entre o patamar mínimo e máximo.
Citada, a representada apresentou defesa, arrolou testemunhas e trouxe documentos às fls. 102
/121, oportunidade em que rebateu as acusações.
Esclareceu não ter havido o uso de servidor/bem público com o intuito e obter o voto, pois a
residência mencionada na peça inaugural em que os caminhões de terras foram descarregados
fazia parte do projeto do Governo Federal denominado "Minha Casa Minha Vida", no qual o
município, em contrapartida, fica responsável pelo aterro do local da construção, sendo certo que
em tais casos os serviços podem ser realizados mesmo no período eleitoral, sem configurar
captação ilícita de sufrágio e/ou abuso do poder econômico.
Em relação à publicidade institucional destacou a representada que simplesmente se utilizou do
seu legítimo direito de divulgar suas realizações em período anterior àquelas eleições, sem
qualquer pedido expresso ou implícito de votos. Não houve autopromoção, segundo a defesa,
apenas mera divulgação aos eleitores do município, pelo prefeito e candidato a reeleição, de
realizações da administração, não podendo ser responsabilizada por publicações de terceiros
(eleitores apaixonados).
Refutou, a representada, a alegação de que tenha se utilizado de evento festivo para se
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Refutou, a representada, a alegação de que tenha se utilizado de evento festivo para se
autopromover, pois o município de Jauru/MT somente solicitou o Alvará para autorização da
festividade como sempre fora feito em relação aos eventos dados pelas comunidades. Sequer
participara ou esteve presente no local.
Sendo assim, pugnou pela total improcedência da ação.
Oitiva das testemunhas arroladas pelas partes em audiências gravadas em mídia física (fls. 138
/139, 169/170 e 176/177).
Alegações finais do MPE às fls. 179/185 requerendo a procedência parcial da ação, pois não ficara
evidenciada a captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico pelo uso de maquinário e
servidor público, já que tal fato se dera, ao que tudo indica, na consecução de programa social
exceção prevista no § 10, do art. 73, da Lei n. 9.504/97.
Intimada, a representada, em alegações finais de fls. 189/219, novamente rechaçou as acusações
e pleiteou a improcedência total da demanda.
É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - CRFB/88, art.
93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do
magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem
cumpridas.
Na hipótese ora analisada, o Ministério Público Eleitoral ajuizou a ação visando a condenação da
representada por entender que esta, enquanto mandatária do município de Jauru/MT e candidata à
reeleição no pleito de 2016, cometeu atos que evidenciam abuso do poder econômico e condutas
vedadas a agentes públicos, a ensejar captação ilícita de sufrágio e desiquilíbrio na disputa
eleitoral.
Nos termos do art. 22, da LC 64/90:
"Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à
Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas,
indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio
ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou
meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o
seguinte rito:"
Já o art. art. 41-A, da Lei n. 9.504/97 dispõe que:
"Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta
Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto,
bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o
registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil
Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei
Complementar no 64, de 18 de maio de 1990."
Pois bem, analisando detidamente os fatos, as provas produzidas e alegações das partes, não
vislumbro, no caso, provas suficientes do cometimento de ilícito eleitoral pela representada.
Como restou sobejamente demonstrado a utilização de maquinário e servidor para consecução de
serviços em época de campanha se deu em razão de programas sociais já autorizados, conforme
Termo de Acordo e Compromisso para repasse e subvenção econômica e financeira destinados ao
Programa Minha Casa Minha Vida de fls. 140/157, fato que levou o autor da ação a, inclusive,
solicitar a sua improcedência neste ponto.
Em relação ao pedido de alvará judicial formulado pela procuradoria municipal para realização do
evento festivo nominado "Quermesse da Comunidade São Pedro e São Paulo", embora se possa
discutir a legalidade e moralidade do uso de servidor custeado pelos cofres públicos na obtenção
do alvará de autorização, não há nenhuma evidência de que a representada se utilizou de tal
expediente para angariar votos ou se beneficiar de qualquer maneira nas eleições de 2016.
Os depoimentos das testemunhas colhidos nos autos, em especial o do Sr. Jadir Maximino Vieira,
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expediente para angariar votos ou se beneficiar de qualquer maneira nas eleições de 2016.
Os depoimentos das testemunhas colhidos nos autos, em especial o do Sr. Jadir Maximino Vieira,
organizador do evento, e do então Procurador do Município Dr. Douglas Henrique dos Santos Silva
dão conta de que não houve participação da representada no ato, não discursou e/ou compareceu
à festa, e ainda era comum a procuradoria efetivar esse tipo de pedido em favor das comunidades
locais.
Sendo assim, tenho que do conjunto fático-probatório não restou comprovada a prática de abuso
de poder e/ou captação ilícita de sufrágio.
Sobre o tema cito julgados do e. Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e c. Tribunal Superior
Eleitoral, in verbis:
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO. AIME. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
ABUSO DE PODER POLÍTICO/AUTORIDADE. ARGUIÇÃO DE COMPRA DIRETA DE VOTO NA
FORMA DE DOAÇÃO DE UM BARCO. ARGUIÇÃO DE COMPRA DE VOTOS MEDIANTE
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERROS. ARGUIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS
PARA TRANSPORTE DE ELEITORES PARA COMÍCIO COM PAGAMENTO PELA PREFEITURA.
IMPROCEDÊNCIA. CONDUTAS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIAS DE PROVAS ROBUSTAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegação de abuso de poder político e econômico, bem como a de captação ilícita sufrágio
demanda prova robusta e inequívoca de sua realização, o que não é o caso dos autos.
2. Não existe prova que demonstre a doação de barco em troca de apoio político do pároco da
localidade em favor dos recorridos ou de terceiros, que configuraria o suposto abuso de poder
econômico e político ou corrupção eleitoral.
3. Da análise das provas produzidas, nota-se que os aterros foram realizados na comunidade do
"Piraim", no período de seca, todavia, não há prova da aludida troca de votos por tais serviços,
razão pela qual, com relação a tais fatos, a sentença atacada deve ser mantida.
4. A alegação de contratação de ônibus para transporte de eleitores para comício com pagamento
pela prefeitura, é baseada em meras presunções, para caracterização do abuso do poder
econômico/político deve ser fundamentada e demonstrada, acima de qualquer dúvida razoável por
meio de provas robustas que demonstrem a gravidade dos fatos.
5. Recurso desprovido.
(Recurso Eleitoral n 160, ACÓRDÃO n 26779 de 01/08/2018, Relator(aqwe) LUÍS APARECIDO
BORTOLUSSI JÚNIOR, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2721, Data 28/08
/2018, Página 10-11 )
ELEIÇÕES

2016.

AGRAVOS

REGIMENTAIS.

RECURSOS

ESPECIAIS.

AÇÕES

DE

INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL E REPRESENTAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO.
ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AUSÊNCIA DE
PROVAS ROBUSTAS E INCONTESTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO. 1. "O
material fático-probatório avaliado pelo voto vencido apenas compõe o acórdão recorrido quando
não estiver em conflito com o que descrito no voto vencedor" (REspe nº 474-44/SP, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 30.4.2019). <br>2. In casu, a corrente majoritária formada
no TRE/ES concluiu que o conjunto probatório constante nos autos é insuficiente para embasar a
condenação por abuso do poder econômico e por captação ilícita de sufrágio, uma vez que: i) os
depoimentos não foram capazes de esclarecer se houve ilícito eleitoral; ii) não foram identificados
ou ouvidos os supostos eleitores aliciados; e iii) os vídeos acostados aos autos não demonstram
contato dos investigados com eleitores no intuito de compra de votos. 3. Para alterar essas
premissas fixadas pelo Tribunal a quo, seria necessário reincursionar sobre elementos fáticoDiário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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premissas fixadas pelo Tribunal a quo, seria necessário reincursionar sobre elementos fáticoprobatórios dos autos, providência incabível nas instâncias extraordinárias, a teor da Súmula nº 24
/TSE. 4. Não há como afastar a incidência da Súmula nº 30/TSE na espécie, uma vez que o
entendimento do Tribunal Regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte
Superior no sentido de se exigirem provas robustas e incontestes para a procedência da AIJE por
abuso do poder econômico e da representação eleitoral por captação ilícita de sufrágio, não sendo
suficientes meros indícios ou presunções. (Precedentes: AgR-REspe nº 272-38/PE, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJe de 2.4.2018; AgR-REspe nº 78-74/PE, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
de 27.11.2017). <br>5. Agravos regimentais desprovidos. (Recurso Especial Eleitoral nº 47154,
Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 16/09/2019) - Grifei
No que tange à acusação de propaganda institucional desvirtuada, entendo que o caso não se
amolda a figura descrita no art. 73, VI, b, da Lei n. 9.504/97, pois as cópias das fotos de fls. 29/38
foram extraídas da página da rede social da candidata e de terceiros, ou seja, não foram realizadas
ou custeadas pela administração.
Vejamos o que descreve o dispositivo em comento:
"Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados
aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a
cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com
cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade
pública;
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta,
salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
Frederico Franco Alvim[1] nos ensina que: "O espirito da regra é evitar a promoção indireta da
candidatura de gestores públicos, a partir da propalação desenfreada de sucessos administrativos
custeada pelos cofres públicos. Cuida-se de ilícito de índole objetiva, sendo desnecessária a
verificação de intuito eleitoreiro.
Já Jorge Flavio Cheim[2] leciona: "Também é vedada, nos três meses que antecedem às eleições,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta.
Excepcionam-se dessa regra: I Propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado; II os casos de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecido pela Justiça
Eleitoral. É preciso interpretar teleologicamente o dispositivo. O que ele pretende é proibir qualquer
ato de publicidade praticado pela Administração Pública que enseja, direta ou indiretamente, a uma
propaganda eleitoral. Assim, se por um lado existe o dever de informação por parte do Poder
Público, de outro existe a vedação de que esta informação seja utilizada para fins eleitoreiros e
oportunistas, ainda que se apresente de forma velada". (destaquei)
[1] Alvim, Frederico Franco, in Curso de Direito Eleitoral, Ed. Juruá, 2014, p.527.
[2] Curso de Direito Eleitoral/Flavio Cheim Jorge, Ludgero Liberato, Marcela Alves Rodrigues, Ed.
JusPodivm, 2016, p. 331

É importante termos em mente, para a compreensão do regramento legal sobre as condutas
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. 3023

Cuiabá, terça-feira, 08 de outubro de 2019

49

É importante termos em mente, para a compreensão do regramento legal sobre as condutas
vedadas por agente público, que a norma fora criada a partir de um contexto, qual seja: a
reeleição; e pretendeu evitar que os detentores de cargo eletivo candidatos à reeleição se
utilizassem da máquina pública em seu favor.
Assim, a propaganda institucional vedada é aquela realizada pela Administração Pública que
beneficie direta ou indiretamente o candidato a reeleição, isto é, seja, na verdade, uma propaganda
eleitoral disfarçada.
Tal situação não se constata no caso, pois a divulgação fora efetivada na rede social da candidata
e de terceiros. Não houve propaganda em meio oficial ou mantida pela prefeitura como, por
exemplo, site ou rede social oficial, hipótese em que estar-se-ia configurada a conduta vedada, nos
termos do entendimento sufragado pelo TSE no sentido de que "A veiculação de propaganda no
sítio eletrônico da prefeitura, nos três meses que antecedem as eleições, caracteriza a conduta
vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições (AgR-Respe 33.746/PR. Relatora min.
Luciana Lóssio. Publicado no DJe, 22 de fevereiro de 2014, p. 28/29).
É permitido, desde que observado o regramento da propaganda eleitoral e não seja utilizada a
máquina estatal, que candidatos à reeleição propague "sucessos" e "conquistas" de sua gestão a
fim de obter o voto do eleitor.
Assim, entendo que a veiculação na rede social da representada, então candidata, de sua gestão
frente a prefeitura municipal encontra ressonância nos arts. 57-A e 57-B, IV, alíneas "a" e "b", da
Lei n. 9504/97, abaixo transcritos:
"Art. 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta Lei, após o dia 15 de
agosto do ano da eleição.
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato,
partido ou coligação;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
promovida pelo Ministério Público Eleitoral.
Ciência pessoal à representante do Ministério Público Eleitoral.
Intime a parte representada por meio dos advogados constituídos, via DJe.
Publique. Registre. Intime. Cumpra.
Às providências.
Após, ao arquivo.
Araputanga-MT, 04 de outubro de 2019.
RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO
Juiz Eleitoral

PORTARIAS
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REVISÃO DO ELEITORADO COM COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE - DISPENSA DE PAGAMENTO DE
MULTA ELEITORAL
PORTARIA Nº. 6/2019
O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho - Juiz da 41ª Zona Eleitoral
do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO que, conforme informação veiculada por meio do Ofício-Circular CGE n. 012/17,
é obrigatória a utilização da GRU Simples, pagável exclusivamente em agências do Banco do Brasil
, para o recolhimento de espécie/valor de multa no âmbito da Justiça Eleitoral de valores inferiores
a R$ 50,00 (cinquenta reais);
CONSIDERANDO que, a partir do dia 09/10/2019, todos os eleitores do município de Figueirópolis
D'Oeste estarão convocados para realizar a revisão de eleitorado, com coleta de dados
biométricos, e que a multa, por ausência às urnas, não quitada constitui fato impeditivo do
atendimento revisional;
CONSIDERANDO ainda que, o exercício da cidadania é fundamento da República Federativa do
Brasil, estando diretamente relacionada ao regular exercício dos direitos políticos pelos eleitores,
bem como ante a ausência de proporcionalidade e razoabilidade em exigir do eleitor que se dirija
até o município de Jaurú/MT, local mais próximo onde há agência do Banco do Brasil, para realizar
o pagamento de multa que, na maioria das vezes, é equivalente ao valor de R$ 3,51 (três reais e
cinquenta e um centavos);
CONSIDERANDO, por fim, a recomendação da Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso
no Ofício-Circular nº 13/2019.
RESOLVE:
Art. 1º. DISPENSAR o recolhimento das multas relativas à ausência às urnas (Art. 7º do Código
Eleitoral) tão somente dos eleitores, com domicílio eleitoral no município de Figueirópolis D'Oeste,
que se submeterão ao processo revisional, estando tal benesse limitada ao período de duração
dos trabalhos (09/10/2019 a 22/11/2019).
Art. 2º. Esta Portaria tem efeitos a partir de sua publicação.
Araputanga-MT, 04 de outubro de 2019.
RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 43ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018 - Nº 76-16.2019.6.11.0043
Interessado : Partido Progressista- PP - Nova Ubiratã/MT
Advogados: : Simone Cristina Maier Patzer (OAB/MT 26746/O); Leonardo Bonfanti Trein (OAB/MT
25451/O)
Interessado : José Flavio Petry - Presidente
Interessado : Vanderleia Maria Conte - Tesoureira
Autoridade : Juízo da 43ª Zona Eleitoral
Vistos, etc.
Trata-se da apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao
exercício 2018, pelo Partido Progressista - PP do município de Nova Ubiratã/MT, à Justiça
Eleitoral, conforme protocolo realizado à fl. 02.
Recebida a declaração de ausência de movimentação financeira foi publicado edital (fl. 10), nos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Recebida a declaração de ausência de movimentação financeira foi publicado edital (fl. 10), nos
termos do art. 28, § 3º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Cartório Eleitoral certificou a ausência de vigência da agremiação supracitada no exercício 2018
(fls. 14/15), sendo corroborado pelo espelho do Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias - SGIP de fls. 05 e 16.
É o breve relato. Decido
O artigo 28, caput, e § 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.546/2017, dispõe em suma que, o
partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à
Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, demonstrando a sua posição
patrimonial e financeira apurada no exercício em questão.
A obrigatoriedade de apresentação das contas pelos partidos está adstrita àqueles períodos nos
quais esteve vigente, isto porque, se pressupõe que, se o partido não funcionou para fins eleitorais,
tampouco deveria ou poderia ter tramitado recursos em seu nome.
Com efeito, a referida obrigação não persiste in casu, eis que se o partido não funcionou em um
determinado período, conforme comprovado pelo espelho do SGIP (fls. 05 e 16), não há razões
fáticas ou jurídicas de ordem financeira e/ou patrimonial para trazer a esta justiça especializada.
Destaca-se que o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I-...
II-...
III-...
IV-...
V-...
VI- verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual;
Nesse sentido, é inexistente o interesse processual da parte no prosseguimento do feito, uma vez
que não se vislumbra motivação normativa para o pedido. Significa dizer que é indiferente para a
parte o resultado do processo porque, para todos os efeitos, seu órgão sequer teve funcionamento
no exercício ora julgado.
Assim, em face das razões expostas, e considerando que o partido não esteve vigente - por um
único dia sequer - no exercício 2018, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, c/c artigo 330, III, ambos do Código de Processo Civil.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE a agremiação partidária nos termos da Portaria nº 3
/2019.
CIÊNCIA ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.
CUMPRA-SE. Às providências.
Sorriso/MT, 03 de outubro de 2019.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018 - Nº 95-22.2019.6.11.0043
Interessado : Partido Progressista - PP - Ipiranga do Norte/MT
Advogada : Tuliane Patrice Franchi Barros (OAB/MT 14517)
Interessado : Nei Alves Pereira - Presidente
Interessado : Mauro Augusto de Oliveira Kock - Tesoureiro
Autoridade : Juízo da 43ª Zona Eleitoral
Vistos, etc.
Trata-se da apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao
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Trata-se da apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao
exercício 2018, pelo Partido Progressista - PP do município de Ipiranga do Norte/MT, à Justiça
Eleitoral, conforme protocolo realizado à fl. 04.
O Cartório Eleitoral certificou a ausência de vigência da agremiação supracitada no exercício 2018
(fl. 07/08), sendo corroborado pelo espelho do Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias - SGIP de fls. 05 e 09/11.
É o breve relato. Decido
O artigo 28, caput, e § 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.546/2017, dispõe em suma que, o
partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à
Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, demonstrando a sua posição
patrimonial e financeira apurada no exercício em questão.
A obrigatoriedade de apresentação das contas pelos partidos está adstrita àqueles períodos nos
quais esteve vigente, isto porque, se pressupõe que, se o partido não funcionou para fins eleitorais,
tampouco deveria ou poderia ter tramitado recursos em seu nome.
Com efeito, a referida obrigação não persiste in casu, eis que se o partido não funcionou em um
determinado período, conforme comprovado pelos espelhos do SGIP (fls. 05 e 09/11), não há
razões fáticas ou jurídicas de ordem financeira e/ou patrimonial para trazer a esta justiça
especializada.
Destaca-se que o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I-...
II-...
III-...
IV-...
V-...
VI- verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual;
Nesse sentido, é inexistente o interesse processual da parte no prosseguimento do feito, uma vez
que não se vislumbra motivação normativa para o pedido. Significa dizer que é indiferente para a
parte o resultado do processo porque, para todos os efeitos, seu órgão sequer teve funcionamento
no exercício ora julgado.
Assim, em face das razões expostas, e considerando que o partido não esteve vigente - por um
único dia sequer - no exercício 2018, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, c/c artigo 330, III, ambos do Código de Processo Civil.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE a agremiação partidária nos termos da Portaria nº 3
/2019.
CIÊNCIA ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.
CUMPRA-SE. Às providências.
Sorriso/MT, 03 de outubro de 2019.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
AÇÃO PENAL Nº 88-64.2018.6.11.0043 - INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO
ALEGAÇÕES FINAIS
INTIMAÇÃO
AÇÃO PENAL: Nº 88-64.2018.6.11.0043
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: EVERTON LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO: ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB/MT Nº 11.154
RÉU: JULIO CESAR MORAES COSTA
ADVOGADO: DANILO MILITÃO DE FREITAS - OAB/MT Nº 19.747
RÉU: PABLO RODRIGUES BOM FIM
ADVOGADO: DANIELE DE MELO BAISE BARTH - OAB/MT Nº 11.277-B
Em atendimento ao despacho de fl. 295, INTIMO os réus, acima qualificados, por intermédio de
seus advogados, para apresentação de alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias.
Sorriso/MT, 07 de outubro de 2019.
(Assina com base na Portaria nº 07/2015/43ªZE/MT)
ANDREA FENNER
Chefe de Cartório

ATOS DA 46ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO N.º 151/2019
Autos nº 64-90.2019.6.11.0046
Execução Penal
Apenado: Sivaldo Martins Melo
A Excelentíssima Senhora Milene Aparecida Pereira Beltramini, MM.ª Juíza da 46ª Zona Eleitoral,
Município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma
da Lei etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este
Juízo, situado na Rua Filinto Müller n.º 1.165 - Vila Operária, em Rondonópolis, tramita os autos de
Execução Penal n.º 64-90.2019.6.11.0046, tendo como apenado SIVALDO MARTINS MELO.
OBJETO: INTIMAÇÃO do APENADO - SIVALDO MARTINS MELO, para que tome ciência de todo
o conteúdo do despacho que designou a data de audiência.
DESPACHO: "Vistos etc. Designo o dia 27 de novembro de 2019 às 14h00, para realização da
audiência admonitória para início do cumprimento da pena. Tendo em vista que na fase instrutória
da Ação Penal, o acusado mudou de residência sem comunicar ao juízo, intime-o, via edital, com
prazo de 15 (quinze) dias, para comparecer ao ato acima designado, devendo se fazer
acompanhado por advogado e, em sendo o caso ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Ciência ao
representante do Ministério Público Eleitoral. Expeça o necessário. Cumpra. Intime. Rondonópolis MT, 30 de setembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI - JUÍZA ELEITORAL"
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou
publicar o presente Edital e que vai afixado no local de costume. Rondonópolis, 07 de outubro de
2019. Eu, ........... Chefe de Cartório em substituição da 46ª Zona Eleitoral, digitei, conferi e assinei,
conforme Portaria nº 5/2018.
CLÁUDIO MARTINS MENDES
Chefe de Cartório, em substituição

ATOS DA 57ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
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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
Advogados: Angela da Cruz OAB/MT 15918, Katia Sabrina Santiago Guimarães OAB/MT 15620,
Patricia Carolina da Cruz OAB/MT 18978*
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,
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
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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
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
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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.
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
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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
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
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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
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
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. 3023

Cuiabá, terça-feira, 08 de outubro de 2019

59

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
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.
[...]
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[...]
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),
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"
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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
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
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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.
*Republicado com nome dos advogados
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

ATOS DA 60ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
RELATÓRIO DE ÓBITOS
EDITAL N.º 19/2019.PRAZO 10 DIAS RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES CANCELADAS POR
FALECIMENTO - PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019.O Excelentíssimo Sr.º Pedro Davi Benetti,
determinou, e o Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela Portaria n.º 02/2017 torna
pública, para conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, em cumprimento ao art. 71,
IV c/c 77, II, ambos do Código Eleitoral, relação de inscrições eleitorais canceladas por registro de
falecimento, no âmbito deste juízo, no período de 01/09/2019 a 30/09/2019, para eventual
contestação, no prazo de 5 (cinco) dias.E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
no futuro possa alegar ignorância, foi expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral, bem como no átrio do Cartório Eleitoral pelo prazo de 10 (dez) dias. Também
estará disponível em espaço virtual arquivo digitalizado (Repositório de Arquivos) dos óbitos
lançados no cadastro eleitoral, nos seguintes endereços eletrônicos abaixo listados e seus devidos
períodos.Lista de eleitores estará disponível no repositório de arquivos conforme links a seguir:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-19-201920191007095611852-762e82638d81fbd9bf5a52b03d7d762d.pdf NADA MAIS a acrescentar,
Campo Novo do Parecis/MT, 07 de outubro de 2019.
ARTHUR HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
Chefe de Cartório
Portaria 02/2017 60ª ZE/MT

DESPACHOS
PROCESSO N° 7-30.2019.6.11.0060 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Protocolo nº 10.025/2019
Assunto: Prestação de Contas Eleitorais - Candidato - Eleições 2016
Interessada: Vanessa Lima Nogueira - Vereadora - REDE
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Interessada: Vanessa Lima Nogueira - Vereadora - REDE
Vistos.
Em virtude do teor da certidão da oficial de justiça à fl. 09 e a ausência de previsões específicas na
resolução do E. TSE n° 23.463/2015, referentes às providências a serem adotadas na
impossibilidade de notificação pessoal da candidata, cabe aplicação subsidiária do Código de
Processo Civil, conforme dispõe seu art. 15. Neste contexto, preleciona o aludido Código, em seu
art. 256, caput e inciso II, a citação será feita por edital: [...] II- quando ignorado, incerto ou
inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Dito isso, DETERMINO a aplicação subsidiária
do art. 256 do Código de Processo Civil, devendo a candidata ser notificada, via edital, para prestar
contas eleitorais, Eleições 2016, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena destas serem consideradas
não prestadas, com a adoção das providências previstas na Resolução TSE nº 23.463/2015 do
TSE.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
Campo Novo do Parecis-MT, 21 de agosto de 2019.
PEDRO DAVI BENETTI
Juiz Eleitoral
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