DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
Ano: 2019 - n. 3024

Disponibilização: terça-feira, 08 de outubro de 2019
Publicação: quarta-feira, 09 de outubro de 2019

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso
Desembargador Gilberto Giraldelli
Presidente

Desembargador Sebastião Barbosa Farias
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4.750
Centro Político Administrativo - Cuiabá - MT
78.049-941

Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Gestão da Informação
(65)3362-8110/8111 diario@tre-mt.jus.br

SUMÁRIO
ATOS DO PLENO .............................................................................................................................. 2
ATOS DA PRESIDÊNCIA .................................................................................................................. 3
ATOS DA CORREGEDORIA ............................................................................................................. 4
ATOS DA DIRETORIA GERAL .......................................................................................................... 5
ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA ............................................................................................... 5
ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO ................................................. 16
ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS ................................................................... 17
ATOS DA 2ª ZONA ELEITORAL ...................................................................................................... 20
ATOS DA 3ª ZONA ELEITORAL ...................................................................................................... 27
ATOS DA 5ª ZONA ELEITORAL ...................................................................................................... 27
ATOS DA 6ª ZONA ELEITORAL ...................................................................................................... 28
ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL ...................................................................................................... 29
ATOS DA 10ª ZONA ELEITORAL .................................................................................................... 32
ATOS DA 11ª ZONA ELEITORAL .................................................................................................... 32
ATOS DA 12ª ZONA ELEITORAL .................................................................................................... 33
ATOS DA 13ª ZONA ELEITORAL .................................................................................................... 33
ATOS DA 17ª ZONA ELEITORAL .................................................................................................... 35
ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL .................................................................................................... 37
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. 3024

Cuiabá, quarta-feira, 09 de outubro de 2019

2

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL ................................................................................................... 37
ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL .................................................................................................... 39
ATOS DA 28ª ZONA ELEITORAL .................................................................................................... 49
ATOS DA 35ª ZONA ELEITORAL .................................................................................................... 49
ATOS DA 39ª ZONA ELEITORAL .................................................................................................... 50
ATOS DA 43ª ZONA ELEITORAL .................................................................................................... 57
ATOS DA 46ª ZONA ELEITORAL .................................................................................................... 64
ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL .................................................................................................... 64
ATOS DA 57ª ZONA ELEITORAL .................................................................................................... 65
ATOS DA 60ª ZONA ELEITORAL .................................................................................................... 76
ATOS DA 61ª ZONA ELEITORAL .................................................................................................... 77

ATOS DO PLENO
ACÓRDÃOS
PUBLICAÇÃO DE EDITAL 222/2019
Para conhecimento das pessoas interessadas, e demais efeitos legais publicam-se o(s) seguinte(s)
acórdão(s):
1) ACÓRDÃO Nº 27568
PROCESSO Nº 135-84.2017.6.11.0039 - CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - REQUERIMENTO - INDEFERIMENTO DE RESTABELECIMENTO DE
QUITAÇÃO ELEITORAL - CONTAS NÃO PRESTADAS - REFERENTE AO PROCESSO Nº 19318.2012.6.11.0054 - CLASSE: PC - CUIABÁ/MT - 39ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2012
RECORRENTE(S): RUSTISON PEDROSO
ADVOGADO(S): LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB: 5.073/MT
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
RECURSO ELEITORAL. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. CANDIDATO. ELEIÇÕES 2012. ART.
51, § 2º E ART. 53, INCISO I, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.376/2012. TÉRMINO DO
PERÍODO DE RESTRIÇÃO. CONTAS APRESENTADAS. COMPLEMENTAÇÃO EXTRATOS
BANCÁRIOS EM FASE RECURSAL. DOCUMENTAÇÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA
ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. RESTABELECIMENTO DA QUITAÇÃO
ELEITORAL DO RECORRENTE.
1. Objetivando sanar o vício de ausência parcial dos extratos bancários, o recorrente apresentou
em grau recursal os demonstrativos de dois meses faltantes. Tendo em vista que os extratos
apresentados apenas complementam documentação já apresentada na instância de primeiro grau,
bem como esclarecem a ausência de movimentação financeira declarada, devem ser conhecidos.
2. As contas se referem às eleições 2012, restando suplantado o período de restrição proposto no
art. 53, inciso I, da Resolução TSE nº 23.376/2012, cujos efeitos deveriam obrigatoriamente
persistir até o final da legislatura, ou seja, 2016. Após esse período, apresentadas as contas pelo
candidato, o impedimento de obter quitação eleitoral não mais existe.
3. Recurso provido para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de deferir o pedido de
regularização e restabelecer a quitação eleitoral do recorrente.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em DAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuiabá, 19 de setembro de 2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI-Presidente
DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR-Relator
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DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR-Relator
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso aos oito dias do mês de
outubro do ano dois mil e dezenove.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 414/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI e XXXIII, do Regimento Interno deste Tribunal; e
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 06927.2019-7 (SEI)
RESOLVE
Art. 1º Dispensar a servidora ISABELLA NATIARA FERREIRA COSTA, Analista Judiciária - Área
Judiciária, da função comissionada de Chefe de Cartório - FC-6, vinculada ao Cartório da 53ª Zona
Eleitoral - Querência, com efeitos a partir de 1º/10/2019.
Art. 2º Designar a servidora SHIRLEY DE JESUS OLIVEIRA PEREIRA, Técnica Judiciária - Área
Administrativa, para a função comissionada de Chefe de Cartório - FC-6, vinculada ao Cartório da
53ª Zona Eleitoral - Querência.
Art. 3º Designar o servidor requisitado SAMUEL STEFANELLO, para a função comissionada de
Assistente I - FC-1, vinculada ao Cartório da 53ª Zona Eleitoral - Querência.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 07 de outubro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 413/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI e XXXIII, do Regimento Interno deste Tribunal; e
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 07033.2019-0 (SEI),
RESOLVE
Art. 1º Designar a servidora ROSANGELA COLLI DAL PRA, Técnica Judiciária - Área
Administrativa, para a função comissionada de Chefe de Cartório - FC-6, vinculada ao Cartório da
14ª Zona Eleitoral - Jaciara.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 07 de outubro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

DECISÕES MONOCRÁTICAS
PAE Nº 4096/2017
Vistos etc.
(...)
Decido.
Estando os autos bem instruídos, acolho as manifestações da Seção de Direitos, Aposentadorias e
Pensões (doc. 058657/2019), da Coordenadoria de Pessoal (doc. 058772/2019), da Diretoria-Geral
(doc. 066322/2019) bem como o parecer da Assessoria Jurídica (doc. 077558/2019), cujos
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(doc. 066322/2019) bem como o parecer da Assessoria Jurídica (doc. 077558/2019), cujos
fundamentos utilizo como razão de decidir, nos termos da Lei nº 9.784/1999, art. 50, § 1º, e
CONCEDO à servidora ADRIANA FRANCISCA CORSINO DA SILVA todos os benefícios
recomendados pela Junta Médica Oficial - JMO no laudo pericial (doc. 054424/2019), a saber:
I. O registro do afastamento no período de 1/7/2019 a 29/8/2019 como licença por acidente em
serviço, sendo esse o registro correto em caso de eventuais e futuros afastamentos da mesma
espécie cuja patologia seja aquela relacionada às atividades funcionais, nos termos do laudo
pericial;
II. A observância dos períodos de pausa a cada 1 (uma) hora, bem como das recomendações
médicas de se evitar digitação excessiva ou carregar peso acima de 2k;
III. Adequação ergonômica de seu posto de trabalho;
IV. A redução de 1 (uma) hora da jornada de trabalho, pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar de
seu retorno ao trabalho;
V. Reavaliação acerca da lotação da servidora ADRIANA, conforme indicado pela SDAP;
Ao que DETERMINO a notificação da servidora interessada e suas respectivas chefias acerca do
presente decisum, notadamente no que se refere às recomendações da JMO bem como ao
disposto no art. 9º da Resolução TRE-MT nº 1.967/2016.
Ademais, alerto para a necessidade de se observar os procedimentos previstos na Resolução TREMT nº 1.967/2016 nos casos de comunicação de acidente em serviço.
Esta decisão será publicada apenas quanto à sua parte dispositiva.
Ao gabinete desta Presidência para inserção no PAE em caráter sigiloso.
Após, à Secretaria de Gestão de Pessoas para providências.
Cuiabá-MT, 3 de outubro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

ATOS DA CORREGEDORIA
DECISÕES MONOCRÁTICAS
PROCESSO CRE - PJE Nº 0600303-86.2019.6.11.0000 - CLASSE CO
COINCIDÊNCIA 2DMT1902653484
Requerido(a): URIEL DA SILVA MARQUES
Vistos.
A Coincidência tratada nestes autos foi identificada pelo cruzamento de dados realizado em 14/08
/2019, envolvendo operação no Cadastro Nacional de Eleitores para URIEL DA SILVA MARQUES,
filho de Ana Felicia da Silva Marques e Nerio Marques de Souza, nascido em 14/11/1985, que
possui o registro nº 001285180000 na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos em virtude
de registro de sentenças condenatórias transitadas em julgado exaradas nos processsos nº 470212.2011.811.0037-Vara Única Criminal de Primavera do Leste/MT, 3358-62.2015.811.0002-Vara
Violência Doméstica de Várzea Grande/MT, 6073-11.2011.811.0037 - Vara Única Criminal de
Primavera do Leste/MT e 5565-97.2016.811.0002-Vara Violência Doméstica/Várzea Grande/MT.
Esta CRE/MT diligenciou junto à respectiva Zona Eleitoral abrangida, a fim de que fosse localizado
o eleitor para as informações necessárias à instrução, em virtude da competência atribuída ao
Corregedor Regional Eleitoral para a decisão oriunda deste procedimento, conforme consta do §
2º, do artigo 41, da Resolução TSE nº 21.538/2003.
Após diligências, a 01ª ZE/MT contatou o eleitor, tendo o mesmo informado que o registro de
suspensão de direitos políticos nº 001285180000 da Base de Perda e Suspensão pertence a seu
irmão gêmeo UZIEL DA SILVA MARQUES, apresentando como documentos comprobatórios cópia
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irmão gêmeo UZIEL DA SILVA MARQUES, apresentando como documentos comprobatórios cópia
de seus documentos pessoais e da Certidão de Nascimento do irmão "UZIEL".
A Coordenadoria Jurídico-Administrativa desta CRE/MT ponderou pela manutenção do registro de
suspensão nº 001285180000 da Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos pertencente a
UZIEL DA SILVA MARQUES e pela regularização da inscrição nº 0376 5788 1872 requerida por
URIEL DA SILVA MARQUES.
Posto isso, determino que seja mantido o registro de suspensão nº 001285180000 lançado para
UZIEL DA SILVA MARQUES na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos, regularizando
outrossim, a inscrição nº 0370 5803 1872 requerida perante a 01ª ZE/MT por seu irmão gêmeo
URIEL DA SILVA MARQUES.
Registre-se. Publique-se. Comunique-se a 01ª ZE/MT. Arquive-se.
Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2019.
Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Vice-Presidente e Corregedor

ATOS DA DIRETORIA GERAL
ORDENS DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO Nº 72/2019
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 3º, inciso III, alínea "a", da Portaria nº 117, de 18 de abril de
2018,
CONSIDERANDO o que consta do Procedimento Administrativo Eletrônico nº 07300.2019-3 (SEI),
RESOLVE
Art. 1º Tornar pública a lotação do servidor CARLOS HENRIQUE CLARO LEITE, Técnico
Judiciário - Área Apoio Especializado: Programação de Sistemas, na Seção de Banco de Dados
/CSC, a partir de 4/10/2019.
Cuiabá-MT, 7 de outubro de 2019.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral

ORDEM DE SERVIÇO Nº 73/2019
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso III do art. 64 do Regimento Interno desta Secretaria, c/c art. 2º,
inciso V, da Resolução nº 543/2005 e
CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei 8.666/93, o disposto na Portaria nº 693/2011/TREMT e o que consta do Processo SEI nº 07262.2019-1,
RESOLVE
Art. 1º Designar o(a) Chefe de Cartório da 9ª Zona Eleitoral como responsável pelo
acompanhamento e fiscalização dos Termos de Cooperação nº 33/2019 e 34/2019 firmados com o
município de Pontal do Araguaia-MT, cujo objeto é a comunhão de esforços para realização de
coleta de dados biométricos do eleitorado do município.
Art. 2º Determinar que na ausência do(a) titular, as providências de sua responsabilidade fiquem a
cargo do(a) respectivo(a) substituto(a).
Cuiabá-MT, em 7 de outubro de 2019.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral

ATOS
DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
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ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0601030-79.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0601030-79.2018.6.11.0000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 LAUDICERIO AGUIAR MACHADO DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: LAUDICERIO AGUIAR MACHADO ADVOGADO: RODOLFO HENRIQUE
LEONIDAS DE SENA GONÇALVES - OAB/MT22900/O FISCAL DA LEI: PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL
RELATOR: DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO Nº 27585
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA
EXTRATOS BANCÁRIOS REPRESENTA FALHA GRAVE CAPAZ DE DESAPROVAR AS
CONTAS. DOAÇÃO DECLARADA PELO DONATÁRIO E OMITIDA PELO DOADOR.
IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO MACULA AS CONTAS EM EXAME. DOAÇÃO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE A CAMPANHA ELEITORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO
DE GASTOS DE CAMPANHA. VIOLAÇÃO DE NORMA ESTRANHA À MATÉRIA E QUE NÃO
PRODUZ EFEITOS ELEITORAIS QUANDO DEVIDAMENTE COMPROVADA NO BOJO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS PAGOS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. NÃO COMPROVAÇÃO DA
UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO CONTRATADOS.
IRREGULARIDADE MATERIAL. GRAVIDADE CAPAZ DE MACULAR O EXAME E DESAPROVAR
AS CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS RELACIONADAS A CABOS ELEITORAIS.
LANÇAMENTO DE DESPESA PARA PESSOA QUE NÃO CONSTA NA PRESTAÇÃO É FALHA
GRAVE. OMISSÃO DO PRESTADOR. IRREGULARIDADES GRAVES. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
1. A ausência de extratos bancários, contemplando todo o período de campanha constitui
irregularidade grave, circunstância que, por si só, conduz a um juízo pela desaprovação da
presente prestação de contas, conforme entendimento pacificado desta Corte.
2. Doações financeiras não registrada pelo doador em sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Doação via transferência eletrônica possibilitando a identificação do doador. Beneficiário registrou
a doação, mas o doador não, sendo que o primeiro não pode ser prejudicado pelo ato. Ressalva
nesse aspecto.
3. Doação estimável em dinheiro, não sendo localizado documento de avaliação. Apesar da
ausência da avaliação, o doador foi identificado, há o termo de doação, o documento do veículo e
o recibo, e o montante do valor. A constatação configura motivo para ressalva nas contas, visto
que não compromete a possibilidade de fiscalização.
4. A doação de serviços advocatícios por profissional liberal não constitui fonte vedada e foi
devidamente registrada na prestação de contas, de forma que não decorrerão efeitos eleitorais na
prestação de contas, entretanto, é cediço que a advocacia pro bono não pode beneficiar
instituições que visem fins político-partidários ou eleitorais, segundo preceitua o artigo 30,
parágrafo 3º da Resolução nº 02/2015 do Conselho Federal da OAB.
5. Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame. Ausência de
comprovação de gastos com impulsionamento de recursos originados do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha FEFC. Serviço de impulsionamento de conteúdo realizado pela
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Financiamento de Campanha FEFC. Serviço de impulsionamento de conteúdo realizado pela
aquisição antecipada de créditos sendo a nota fiscal emitida na medida em que for gastando esses
créditos. Diferença do valor informado de impulsionamento, em relação ao qual não se comprova a
sua utilização, e do valor efetivamente emitido pela empresa. Valor divergente deve ser devolvido
ao Erário, por se tratar de despesa lançada e não comprovada, arcada com recursos públicos.
Gravidade capaz de macular o exame, atraindo motivo para desaprovação das contas.
6. Omissão de despesas relacionadas a cabos eleitorais são graves irregularidades. O candidato
ficou omisso quanto ao tema, não se podendo presumir a atividade de militância. O lançamento de
despesa para pessoa que não consta na prestação é falha grave. A dissonância entre a aquisição
de combustível diferente daquele inerente ao veículo registrado também se afigura grave falha,
não sanada, permitindo sua desaprovação.
7. Contas desaprovadas e restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
DESAPROVAR AS CONTAS DO CANDIDATO.
Cuiabá, 01/10/2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI, Presidente
DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Relator

PROCESSO 0601015-13.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601015-13.2018.6.11.0000 - CUIABÁ - MATO GROSSO
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 EZEQUIEL ANGELO FONSECA DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: EZEQUIEL ANGELO FONSECA ADVOGADO: TULIANE PATRICE FRANCHI
BARROS - OAB/MT14517 FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
RELATOR: DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO Nº 27600
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL.
IMPROPRIEDADES FORMAIS. CORREÇÃO. RESSALVA APLICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
QUITAÇÃO COM RECURSOS FINANCEIROS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR
ÍNFIMO. RESSALVA APLICADA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE.
CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Impropriedades de ordem estritamente formal e corrigidas no conjunto da prestação de contas
não ensejam a desaprovação das contas e aplicação de sanção por não comprometer a
fiscalização e análise da movimentação dos recursos aplicados na campanha (art. 79 da
Resolução TSE 23.553/2017), sendo, contudo, passíveis de anotação ressalva.
2. A despesa omitida quitada com recursos financeiros de origem não identificada não possui o
condão fragilizar a confiabilidade da contabilidade por inteiro a ponto de torná-la inconsistente e
ensejar a desaprovação das contas quando represente percentual ínfimo em relação ao total de
gastos efetuados na campanha do candidato (0,04%). Aplicação de ressalva e determinação de
devolução integral do valor ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (art.
34 da Resolução TSE 23.553/2017).
3. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução de valores ao Tesouro Nacional, sendo impositiva ainda a determinação do §1º do
artigo 82 da Resolução TSE 23.553/2017.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS DO CANDIDATO.
Cuiabá, 03/10/2019.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Cuiabá, 03/10/2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI, Presidente
DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Relator

PROCESSO 0600156-60.2019.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - 0600156-60.2019.6.11.0000 - Cuiabá - MATO GROSSO
[RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIMENTO PAGAMENTO DE MANDADOS CUMPRIDOS
SERVIDOR OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC - 55ª ZONA ELEITORAL - CUIABÁ/MT]
INTERESSADO: ROBERTO VIDAL
RELATOR: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte
resolução:
RESOLUÇÃO Nº 2360
RECURSO ADMINISTRATIVO. OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. PEDIDO DE PAGAMENTO DE
MANDADOS CUMPRIDOS APÓS A EXPEDIÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 23.527/2017-TSE E
ANTES

DA

REGULAMENTAÇÃO

PELO

REGIONAL.

DESNECESSIDADE

DE

REGULAMENTAÇÃO DOS DISPOSITIVOS COMBATIDOS. RECURSO DESPROVIDO. NÃO HÁ
FALAR-SE EM REEMBOLSO OU INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA OFICIAIS AD HOC
QUE NO CUMPRIMENTO DE MANDADOS UTILIZARAM-SE DE VEÍCULO OFICIAL
ABASTECIDO PELO PODER PÚBLICO.
Não há falar-se em contraprestação, reembolso ou indenização de transporte para oficiais de
justiça ad hoc que utilizaram veículos oficiais abastecidos pelo poder público por expressa vedação
normativa.
RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO.
Cuiabá, 03/10/2019.
DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Presidente, em substituição
DOUTOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Relator

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 766-53.2014.6.11.0000
ASSUNTO: PROTOCOLO 17.883/2019
"Vistos.
Tendo em vista se tratar de autos de processo findo, com supedâneo no art. 7º, inc. XVI, da Lei nº
8.906/94, defiro o pedido de vista, mediante carga, pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Procedida a devolução dos autos, arquive-se.
Intime-se."
Cuiabá, 02 de outubro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0601079-23.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601079-23.2018.6.11.0000

REQUERENTE: ELEICAO 2018 EDENIR PEREIRA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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REQUERENTE: ELEICAO 2018 EDENIR PEREIRA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: EDENIR PEREIRA DA SILVA ADVOGADO: CARLOS LOURENCO MITSUOSHI
DALTRO HAYASHIDA - OAB/MT20108/B ADVOGADO: JOSE ANTONIO ROSA - OAB/MT005493
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Nos termos do art. 72, §1°, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, determino a intimação do
requerente para que, no prazo de 3 (três) dias, manifeste-se quanto ao relatório preliminar de Id. n.
º 2269422.
Decorrido o prazo estabelecido no dispositivo legal mencionado, com ou sem manifestação,
encaminhe-se o feito à unidade técnica.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de outubro de 2019.
Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS Relator

PROCESSO 0601710-64.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601710-64.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 TEREZINHA BISPO DE JESUS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ANILDO GONCALO COELHO - OAB/MT015682 REQUERENTE: TEREZINHA
BISPO DE JESUS ADVOGADO: ANILDO GONCALO COELHO - OAB/MT015682 FISCAL DA LEI:
Procuradoria Regional Eleitoral
Vistos etc.,
Com fundamento no que dispõe o art. 72, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, intime-se o
requerente para que, no prazo improrrogável de 3 (três) dias, atenda às diligências solicitadas no
relatório da unidade técnica (ID n. 2299322), sob pena de preclusão.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, as presentes contas devem ser enviadas a
Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria CCIA para emissão de parecer conclusivo (art. 72,
§3º da Resolução TSE n° 23.553/2017).
P.R.I. Cumpra-se, valendo-se, se necessário, de oficial de Justiça.
Cuiabá, 8 de outubro de 2019.
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
Relator

PROCESSO 0601137-26.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0601137-26.2018.6.11.0000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
REQUERENTE:

ELEIÇÃO

2018

LUCELIA

PEREIRA

NEVES

DEPUTADO

FEDERAL

REQUERENTE: LUCELIA PEREIRA NEVES ADVOGADO: JOÃO ERNESTO PAES DE BARROS
- OAB/MT4867/O FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONALELEITORAL
RELATOR: DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO Nº 27595
PRESTAÇÃO

DE

CONTAS.

CANDIDATO.

DEPUTADO

FEDERAL.

ELEIÇÕES

2018.

APRESENTAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS. AUSÊNCIA CONTRATO DE
LOCAÇÃO OU CESSÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA REGRA DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO. VALOR ELEVADO. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A identificação de gastos de combustíveis sem a identificação de veículos configura omissão de
despesa, retirando a confiabilidade das contas prestadas.

2. A falta de documentação dificulta a análise do que realmente foi gasto, principalmente quando
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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2. A falta de documentação dificulta a análise do que realmente foi gasto, principalmente quando
inexiste no requerimento de candidatura registro de veículos.
3. Ademais, o valor do combustível mostra-se elevada em relação à totalidade dos recursos
financeiros, impossibilitando a aplicação da regra da razoabilidade.
4. Desaprovação da prestação de contas.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
DESAPROVAR AS CONTAS DA CANDIDATA.
Cuiabá, 10/10/2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI, Presidente
DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Relator

PROCESSO 0601229-04.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601229-04.2018.6.11.0000 - CUIABÁ - MATO GROSSO
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 DAOUD MOHD KHAMIS JABER ABDALLAH DEPUTADO
ESTADUAL
REQUERENTE: DAOUD MOHD KHAMIS JABER ABDALLAH
ADVOGADO: ARIADINE GROSSI - OAB/MT19442/O
ADVOGADO: CRISLAINE VEIGA - OAB/MT15425/O
ADVOGADO: MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB/MT8934/O
ADVOGADO: PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB/MT12007/O
ADVOGADO: JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - OAB/MT9709/O
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMBARGANTE: ELEIÇÃO 2018 DAOUD MOHD KHAMIS JABER ABDALLAH DEPUTADO
ESTADUAL
EMBARGANTE: DAOUD MOHD KHAMIS JABER ABDALLAH
ADVOGADO: PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB/MT12007/O
ADVOGADO: CRISLAINE VEIGA - OAB/MT15425/O
ADVOGADO: ARIADINE GROSSI - OAB/MT19442/O
ADVOGADO: MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB/MT8934/O
ADVOGADO: JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - OAB/MT9709/O
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
RELATOR: DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO Nº 27589
ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
DEPUTADO ESTADUAL. ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO QUE CONTRIBUIU PARA A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS E QUE NÃO CONSTOU DO DISPOSITIVO. EXISTÊNCIA.
INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS OS PARECERES TÉCNICOCONTÁBIL E MINISTERIAL. PRECEDENTE PARADIGMA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
DISTINGUISHING REALIZADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A existência de tópico na fundamentação que contribuiu para a desaprovação das contas e que
não constou do dispositivo é erro material que merece integração a fim de permitir que o prestador
conheça claramente todos os motivos que levaram à desaprovação de suas contas.
2. A juntada de documentos após os pareceres técnico-contábil e ministerial é medida
excepcionalíssima, e deve ser permitida apenas quando, no caso concreto, se verifique a boa-fé do
prestador, a existência de única irregularidade cuja a análise poderia ser feita ictu oculi pelo
julgador, ou seja, sem a reanálise por qualquer outro órgão, e sem que fosse retardada a marcha
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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julgador, ou seja, sem a reanálise por qualquer outro órgão, e sem que fosse retardada a marcha
processual.
3. O saneamento de múltiplas irregularidades por meio da juntada de documentos levaria à
necessidade de expedição de novos pareceres pelo órgão técnico contábil e pela Procuradoria
Regional Eleitoral, o que retardaria a marcha processual, não se encaixando, portanto, à
excepcionalidade sedimentada na jurisprudência dessa Corte.
4. A decisão que tenha realizado o distinguishing entre o paradigma e o caso em julgamento não é
contraditória, pois a contradição é verificada entre os elementos que compõem a estrutura da
decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
5. Revelado o caráter inconformista do recurso de integração, veiculado com o objetivo de
promover a rediscussão da causa, providência essa incompatível com a estreita via dos
aclaratórios, deve ser rejeitada a argumentação neste sentido.
5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Cuiabá, 01/10/2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI, Presidente
DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Relator

PROCESSO 0601242-03.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601242-03.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SANDRA RAQUEL MENDES DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: SANDRA RAQUEL MENDES ADVOGADO: LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB
/MT5073 ADVOGADO: EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - OAB/MT008896 FISCAL DA
LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da requerente para que se manifeste, no prazo de três dias, acerca dos
apontamentos realizados pela unidade técnica no relatório preliminar (ID 2239172), nos termos da
decisão de Id nº 2298272 abaixo transcrita:
"Vistos, etc.
Aportou aos autos pedido formulado pela prestadora de contas SANDRA RAQUEL MENDES em
que requer o reconhecimento de sua quitação eleitoral e a respectiva atualização de sua inscrição
junto ao cadastro de eleitores desta Justiça Especializada (ID 2259072).
Assevera que incorreu em involuntário atraso na apresentação de sua prestação de contas,
contudo, em 06.12.2018 apresentou à Justiça Eleitoral a sua prestação de contas final, juntamente
com demonstrativos e documentos correspondentes.
Aduz que a irregularidade de omissão na prestação de contas já não mais existe, de tal modo, que
o impedimento de obter quitação eleitoral não deve prevalecer nos termos do disposto no art. 11, §
7.º da Lei n.º 9.504/97.
Informa que necessita de quitação eleitoral para expedição de passaporte, o que torna
imprescindível o imediato restabelecimento de sua quitação eleitoral.
No despacho de ID 2283772 foi solicitado à Egrégia Corregedoria Regional Eleitoral informações
acerca da situação cadastral da requerente junto ao Cadastro Nacional de Eleitores.
A solicitação foi devidamente atendida através da certidão inserida no ID 2295322.
É a síntese do necessário.
Decido.
Ressai dos autos que a candidata deixou transcorrer o prazo de 30 dias para apresentação contas
(art. 52 da Res. TSE n.º 23.553/2017), tornando-se omissa.
Em seguida, a requerente foi citada (ID 564622) para, no prazo de três dias, manifestar-se quanto
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Em seguida, a requerente foi citada (ID 564622) para, no prazo de três dias, manifestar-se quanto
a omissão na prestação de contas, porém, deixou passar o prazo in albis (ID 655172).
Em 06.12.2018, a requerente apresentou as contas relativas à sua campanha eleitoral 2018,
processo atualmente em curso, sem julgamento de mérito.
Ocorre que em virtude da apresentação intempestiva das contas, o sistema da Justiça Eleitoral
(Cadastro Nacional de Eleitores) não permite a obtenção de quitação eleitoral até o final do período
do mandato relativo ao cargo para o qual a candidata concorreu, em razão da anotação do ASE
272-2 (apresentação das contas extemporânea).
A Resolução TSE n.º 23.553/2017 estabelece os prazos para apresentação das contas pelo
candidatos, assim dispondo:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
(...)
§ 6º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-seão os seguintes procedimentos:
I - a unidade técnica responsável pelo exame das contas nos tribunais, e o chefe de cartório nas
zonas eleitorais, conforme o caso, informará o fato, no prazo máximo de 3 (três) dias:
a) ao presidente do tribunal ou ao relator, caso designado; ou
b) ao juiz eleitoral;
II - a autoridade judicial determinará a autuação da informação na classe processual de Prestação
de Contas, caso tenha havido omissão na prestação de contas parcial a que se refere o art. 51, e,
nos tribunais, proceder-se-á à distribuição do processo a um relator, se for o caso;
III - a unidade técnica nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais, instruirá os autos
com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e
com os demais dados disponíveis;
IV - o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias;
V - o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no
prazo de 2 (dois) dias;
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997,
art. 30, inciso IV).
§ 7º A citação de que trata o inciso IV deve ser pessoal e observar os procedimentos previstos nos
arts. 101 e seguintes desta resolução.
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;
Pela leitura dos dispositivos acima transcritos depreende-se que apenas os candidatos que tiverem
suas contas julgadas como não prestadas pela Justiça Eleitoral (seja por omissão ou ausência de
elementos mínimos) ficarão impedidos de obter certidão de quitação eleitoral.
Estender tal restrição àqueles apresentaram suas contas, ainda que fora do prazo, estar-se-ia
cerceando um direito, sem que houvesse previsão legal para tanto.
Não é demais lembrar, que a apresentação intempestiva das contas sequer é considerada
irregularidade grave pelos Tribunais Eleitorais[1], não sendo motivo suficiente para, por si só,
acarretar a desaprovação das contas do candidato moroso, de tal sorte, que aplicar a penalidade
de impedimento de quitação eleitoral em razão do atraso na entrega das contas, sem que haja
julgamento como contas não prestadas, mostra-se um flagrante contrassenso jurídico.
No presente caso, a candidata apresentou suas contas de campanha, referentes às Eleições 2018,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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No presente caso, a candidata apresentou suas contas de campanha, referentes às Eleições 2018,
as quais foram instruídas com o extrato de prestação de contas (ID 699772), extratos bancários (ID
699722), documentos comprobatórios de despesas e receitas (ID 699672), demonstrativos
extraídos do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (ID 699622) e procurações (IDs 699822 e
2258972).
Desse modo, na ausência de decisão julgando as contas como não prestadas, não há que se falar
em omissão ou carência de elementos mínimos, aptos a ensejar a restrição de quitação eleitoral à
requerente.
Verifico que além de pleitear o reconhecimento da sua quitação eleitoral, a peticionante requer o
encaminhamento do presente processo à Corregedoria Regional Eleitoral, para que adote as
providências burocráticas subsequentes, tendentes a possibilitar ao r. juízo da 46ª Zona Eleitoral
de Mato Grosso a anotação no cadastro eleitoral da requerente do devido código ASE 272,
tendente ao pleno restabelecimento de sua quitação eleitoral .
Ocorre que o ASE 272 1 (apresentação das contas tempestiva) somente poderia ser anotado no
cadastro da eleitora caso as contas tivessem sido apresentadas dentro do prazo previsto no art.
52, § 6.º, IV da Res. TSE n.º 23.553/2017, ou seja, dentro dos três dias após a citação para prestar
contas. Porém, essa hipótese não foi a que ocorreu, vez que a candidata apresentou as contas
somente após os três dias previstos em lei, ensejando, assim, a anotação do ASE 272 2
(apresentação das contas extemporânea), o que obstaculiza a obtenção de quitação eleitoral
automaticamente via sistema, inexistindo qualquer outra providência que possa ser adotada em
relação a sua inscrição eleitoral.
Sendo assim, considerando que as restrições inscritas no cadastro eleitoral da requerente se
referem exclusivamente à prestação de contas (ASE 230 e 272-2), conforme atesta certidão de ID
2295722, acolho em parte o pedido formulado na petição de ID 2259072, determinando-se a
expedição de certidão de quitação circunstanciada em nome de Sandra Raquele Mendes.
No que atine a atualização da sua inscrição no cadastro de eleitores, deixo de acolher o pedido em
razão dos motivos acima apontados, sobretudo diante da inexistência de providência a ser
adotada.
A fim de que não haja paralisação do trâmite regular do presente feito, determino seja expedido
ofício ao juízo responsável pela inscrição eleitoral da peticionante, contendo cópia da presente
decisão, para fins de expedição da quitação pleiteada.
Cumprida a determinação acima, com fulcro no art. 72, caput e § 1.º da Resolução TSE n.º 23.553
/2017, intime-se a prestadora de contas, por meio do seu advogado constituído, a fim de que se
manifeste, no prazo de três dias, acerca dos apontamentos realizados pela unidade técnica no
relatório preliminar (ID 2239172).
Após, à Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria (art. 72, § 3.º, da Resolução TSE n.º 23.553
/2017).
Publique-se.
Cumpra-se, expedindo-se todos os atos necessários.
Cuiabá (MT), 08 de outubro de 2019.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz Estadual Membro do TRE/MT
Relator"
Secretaria Judiciária, 08 de outubro de 2019.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0601246-40.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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PUBLICAÇÃO DE DESPACHO
PROCESSO Nº 0601246-40.2018.6.11.0000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 JOSE EVANDRO NAVARRO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: JOSÉ EVANDRO NAVARRO ADVOGADO: EDSON TELES DE FIGUEIREDO
JUNIOR - OAB/MT008896FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte
despacho:
Vistos etc.
Tendo em vista os embargos de declaração opostos pelo prestador de contas no ID 1143272, bem
como a petição apresentada no ID 2269772, dê-se vista dos autos à Douta Procuradoria Regional
Eleitoral, para manifestação.
Cumpra-se, expedindo-se os atos necessários.
Cuiabá, 03 de outubro de 2019.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior, Juiz Estadual Membro do TRE/MTRelator

PROCESSO 0601285-37.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601285-37.2018.6.11.0000 - Cuiabá - MATO GROSSO
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 RONISE TIMOTEO PEREIRA DE SOUZA DEPUTADO
ESTADUAL REQUERENTE: RONISE TIMOTEO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO: PAULO SALEM PEREIRA GONÇALVES - OAB/MT182220
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO Nº 27597
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADO ESTADUAL.
CONSTATADAS IRREGULARIDADES NA CONTABILIDADE. 1) DESCUMPRIMENTO QUANTO À
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA NO PRAZO ESTABELECIDO
PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. 2) PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL ENTREGUE EM
08.11.2018, OU SEJA, FORA DO PRAZO FIXADO PELO ART. 52, CAPUT E §1º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017. 3) DETECTADOS GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM
DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS
NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. 4) AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CANDIDATA E DO
ADMINISTRADOR

FINANCEIRO

NO

EXTRATO

DA

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS.

5)

ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM A CORRESPONDENTE EMISSÃO DE RECIBO
ELEITORAL. 6) REALIZAÇÃO DE DESPESAS APÓS A CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA,
MAS ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DE CAMPANHA,
CONTRARIANDO O DISPOSTO NOS ARTS. 3º, III, E 38 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017
OCORRÊNCIAS MERAMENTE FORMAIS. 7) AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS QUE
COMPROVEM A REGULARIDADE DE GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS COM RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. 8)
DECLARADAS DOAÇÕES DIRETAS REALIZADAS POR PARTIDOS POLÍTICOS, MAS NÃO
REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM EXAME. 9) MEDIANTE O CONFRONTO
ENTRE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE E
AQUELAS CONSTANTES DA BASE DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL, FORAM
IDENTIFICADAS OMISSÕES RELATIVAS ÁS DESPESAS. 10) DA ANÁLISE DOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DESTINADAS A MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO, DO FEFC E DE DOAÇÕES PARA A CAMPANHA, IDENTIFICOU-SE O
RECEBIMENTO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE DESPESAS QUE NÃO CONSTAM DA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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RECEBIMENTO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE DESPESAS QUE NÃO CONSTAM DA
PRESTAÇÃO

DE

CONTAS.

IRREGULARIDADES

DE

NATUREZA

GRAVE

QUE

COMPROMETEM A CONFIABILIDADE DAS CONTAS E IMPEDEM O EFETIVO CONTROLE DA
JUSTIÇA ELEITORAL. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. É dever do prestador de contas registrar e comprovar as despesas realizadas durante a
campanha, especialmente quando se tratar de gastos realizados com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha FEFC e do Fundo Partidário, haja vista se
tratarem de recursos públicos, todavia, o candidato não se desincumbiu desse ônus, deixando
ausente de comprovação os gastos realizados com recursos desses fundos e não tendo nem
mesmo registrado alguns deles, impondo-se, deste modo, a determinação do recolhimento da
quantia correspondente ao Tesouro Nacional.
2. A omissão da contabilização das despesas identificadas pela auditoria contábil desta Corte de
Justiça é considerada falha grave, porquanto deixa de demonstrar a origem e o destino exato dado
aos valores arrecadados e utilizados pelo candidato nos seus gastos eleitorais, impondo-se a
conclusão de que sua campanha se desenvolveu irregularmente e o recolhimento do
correspondente valor ao erário.
3. Embora a candidata tenha recebido doações diretas realizadas por partidos políticos, não há na
prestação de contas qualquer registro acerca desses recursos, de modo que, além de haver
omissão de despesas na contabilidade, há também omissão de receitas, falha esta que possui
natureza grave e constitui afronta ao disposto no art. 56, I, c , da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
4. Irregularidades graves. Inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Contas desaprovadas.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
DESAPROVAR AS CONTAS DA CANDIDATA.
Cuiabá, 03/10/2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI, Presidente
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Relator

PROCESSO 0601289-74.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601289-74.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 STEFFANY ANJOS DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - OAB/MT18523/O REQUERENTE:
STEFFANY ANJOS DA SILVA ADVOGADO: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - OAB/MT9244/O
ADVOGADO: ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - OAB/MT18523/O FISCAL DA LEI:
Procuradoria Regional Eleitoral
Vistos,etc.
Com fundamento no que dispõe o art. 72, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, intime-se o
requerente para que, no prazo improrrogável de 3 (três) dias, atenda às diligências solicitadas no
relatório da unidade técnica (ID n. 2164272), sob pena de preclusão.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, as presentes contas devem ser enviadas a
Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria CCIA para emissão de parecer conclusivo (art. 72,
§3º da Resolução TSE n° 23.553/2017).
P.R.I. Cumpra-se, valendo-se, se necessário, de oficial de Justiça.
Cuiabá, 4 de outubro de 2019
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
Relator

PROCESSO 0601335-63.2018.6.11.0000
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PROCESSO 0601335-63.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601335-63.2018.6.11.0000 - CUIABÁ - MATO GROSSO
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 AGUINALDO GRATIERI DEPUTADO FEDERAL REQUERENTE:
AGUINALDO GRATIERI ADVOGADO: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - OAB
/MT014913 FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
RELATOR: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO Nº 27598
ELEIÇÕES

2018.

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS.

CANDIDATO.

DEPUTADO

FEDERAL.

IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA CONTABILIDADE: 1) EMBORA TENHA SIDO
REGISTRADA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROPAGANDA, NÃO HOUVE
REGISTRO DE DOAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO OU CONTRATO DE MILITANTES PARA
DISTRIBUIR OS MESMOS. MERA PRESUNÇÃO. 2) EM QUE PESE O CANDIDATO TENHA
REGISTRADO O RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO, TAL OPERAÇÃO NÃO
CONSTA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPOSTO DOADOR. DOAÇÃO INEXISTENTE. 3)
ATRAVÉS DA ANÁLISE DO EXTRATO BANCÁRIO FOI IDENTIFICADA RECEITA NÃO
DECLARADA NA CONTABILIDADE. EQUÍVOCO NO REGISTRO DE DOAÇÃO. FALHA SEM
GRAVIDADE.

CONJUNTO

DE

IRREGULARIDADES

QUE

NÃO

COMPROMETE

A

CONFIABILIDADE DAS CONTAS. LISURA DA CONTABILIDADE PRESERVADA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
Identificadas falhas que, em seu conjunto, não comprometam o exame da prestação de contas, a
sua confiabilidade, e não denotem má-fé do candidato, impõe-se a aprovação das contas com
ressalvas.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS DO CANDIDATO.
Cuiabá, 03/10/2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI, Presidente
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Relator

PROCESSO 0601396-21.2018.6.11.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601396-21.2018.6.11.0000 REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018
CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE:
CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA ADVOGADO: RENATA FARIA DE OLIVEIRA
VILELA - OAB/MT5443 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Vistos etc.
Com fundamento no art. 72, caput e § 1.º da Resolução TSE n.º 23.553/2017, determino a
intimação do prestador de contas, por meio do seu advogado constituído, a fim de que se
manifeste, no prazo de três dias, acerca das inconsistências/irregularidades constatadas pela
unidade técnica, pontuadas no relatório preliminar (ID 2284072).
Após, à Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria (art. 72, § 3.º, da Resolução TSE n.º 23.553
/2017).
Cumpra-se, expedindo-se todos os atos necessários.
Cuiabá (MT), 4 de outubro de 2019.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz Estadual Membro do TRE/MT Relator

ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
CONTRATOS
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CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO
Proc. Adm. nº. 5654/2018 - CT Nº 31/2019. Contratada: Agnus Tour Viagem e Turismo Eireli CNPJ: 24538995/0001-07. OBJETO: Prestação de serviços de agenciamento/fornecimento de
passagens terrestres intermunicipais e interestaduais para autoridades e servidores. Fund. Legal:
Lei do Pregão nº 10.520/02. Valor Estimado: R$: 16.850,00. Vigência: 07/10 a 31/12/19.
Signatários: Pelo TRE-MT, Mauro Sérgio R. Diogo; e, pela Contratada, Priscila Consani Das
Mercês.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECISÕES
FÉRIAS REMARCADAS - SETEMBRO DE 2019
FÉRIAS REMARCADAS - SETEMBRO DE 2019
A Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, considerando o
que consta no PAe nº 1.581/2.019, resolve divulgar as alterações de férias efetivadas no mês de
setembro de 2019, dos servidores pertencentes ao quadro deste Tribunal, servidores ocupantes de
cargo em comissão sem vínculo com a Administração Pública e servidores de outros órgãos à
disposição deste Regional, constante no quadro anexo.
Início

Fim

Início

Anterior

Anterior

Atual

2ª

04/11/19

13/11/19

05/11/19 14/11/19

2019

1ª

04/11/19

03/12/19

18/09/19 27/09/19

AMER KHALIL OKDI

2019

2ª

05/11/19

14/11/19

07/10/19 16/10/19

ANDREA FENNER

2019

3ª

10/12/19

19/12/19

02/03/20 11/03/20

2018

3ª

22/10/19

31/10/19

14/10/19 23/10/19

2019

1ª

04/11/19

03/12/19

07/01/20 16/01/20

2019

1ª

04/11/19

03/12/19

05/12/19 19/12/19

BRUNO FREITAS ARAUJO

2018

2ª

28/10/19

14/11/19

02/12/19 19/12/19

BRUNO FREITAS ARAUJO

2019

1ª

01/04/20

30/04/20

20/01/20 31/01/20

2019

1ª

04/11/19

03/12/19

07/01/20 05/02/20

2019

1ª

04/11/19

03/12/19

06/11/19 15/11/19

2019

2ª

04/11/19

02/12/19

09/10/19 18/10/19

2018

3ª

01/10/19

10/10/19

10/12/19 19/12/19

Servidor

Exerc.

Parcela

ADRIANO MEIRELES BORBA

2019

AMER KHALIL OKDI

ARMISTRONG

RUTILHO

CHARBEL MONTEIRO
ARMISTRONG

RUTILHO

CHARBEL MONTEIRO
BENILDA

Fim Atual

JOSEFA

MATTAVELLI MOREIRA DE
SOUZA

CARLOS HENRIQUE CLARO
LEITE
EDER DA SILVA RODRIGUES
EDUARDO

COSTA

DE

SOUZA
EVANDRO
MIRANDA

RAMIREZ
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EVANDRO

RAMIREZ

MIRANDA
FRANCIONE SOUZA PAES
DE BARROS
FRANKLANIO

SOARES

MACIEL
GENILSON

RAMOS

DE

RAMOS

DE

RAMOS

DE

SOUZA
GENILSON
SOUZA
GENILSON
SOUZA
GUSTAVO

SILVEIRA

CASTOR
HELIO LIMA DA SILVA
HENRIQUE

GERALDO

DAMACENO
HENRIQUE

GERALDO

DAMACENO
HENRIQUE

GERALDO

DAMACENO
HILTON JOSE DE PAULA
ILMA

ALBERTINA

DE

CAMPOS BUSARELLO
ISABELLA

CRISTINA

DA

COSTA MEJIA
ISADORA VALIDO RAMALHO
ISMAEL

DEMETRIO

DE

OLIVEIRA
JANETE CLEMENTINO DO
LIVRAMENTO
JORGE YOSHIRO KIMURA
JOSE

DOS

SANTOS

BARRETO
JOSEANE MARA FERREIRA
MOREIRA AGUIAR
JULIANA

CALLEJAS

DO

ESPIRITO SANTO
JULIANA

CALLEJAS

DO

ESPIRITO SANTO
JULIANO

ANTONIO

PISTORELLO

GIL

18

2019

1ª

04/11/19

03/12/19

02/11/20 01/12/20

2019

1ª

04/11/19

03/12/19

28/10/19 06/11/19

2019

1ª

04/11/19

03/12/19

16/10/19 25/10/19

2018

1ª

05/11/19

04/12/19

15/10/19 13/11/19

2018

1ª

15/10/19

13/11/19

16/10/19 14/11/19

2019

2ª

07/01/20

21/01/20

17/03/20 31/03/20

2019

1ª

04/11/19

03/12/19

30/09/19 11/10/19

2019

2ª

30/09/19

17/10/19

07/10/19 24/10/19

2019

1ª

14/10/19

23/10/19

02/10/19 11/10/19

2019

2ª

03/02/20

12/02/20

16/10/19 25/10/19

2019

3ª

01/06/20

10/06/20

03/02/20 12/02/20

2018

2ª

21/10/19

09/11/19

30/11/19 19/12/19

2019

2ª

28/10/19

14/11/19

04/11/19 21/11/19

2018

2ª

05/12/19

19/12/19

16/09/19 30/09/19

2019

2ª

01/10/19

16/10/19

02/12/19 17/12/19

2019

1ª

22/03/20

20/04/20

07/01/20 05/02/20

2019

3ª

13/11/19

22/11/19

04/11/19 13/11/19

2019

2ª

10/09/19

29/09/19

19/09/19 28/09/19

2019

3ª

07/01/20

16/01/20

20/11/19 29/11/19

2019

2ª

08/01/20

27/01/20

08/01/20 26/01/20

2019

1ª

04/11/19

03/12/19

01/10/19 10/10/19

2019

2ª

09/12/19

18/12/19

14/10/19 23/10/19

2019

2ª

26/02/20

14/03/20

13/04/20 30/04/20
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KATIANE

BENTO

19

2019

1ª

04/11/19

03/12/19

07/01/20 05/02/20

2019

2ª

17/09/19

28/09/19

16/09/19 27/09/19

2018

3ª

23/09/19

02/10/19

07/10/19 16/10/19

LEANDRO ALEX CARDOSO

2019

1ª

16/10/19

25/10/19

14/10/19 23/10/19

LEANDRO ALEX CARDOSO

2019

3ª

02/12/19

11/12/19

07/01/20 16/01/20

LIDIANE POMPEO BARROS

2019

2ª

22/10/19

31/10/19

09/10/19 18/10/19

LIDIANE POMPEO BARROS

2019

3ª

10/12/19

19/12/19

22/10/19 31/10/19

2019

1ª

09/09/19

14/09/19

16/09/19 21/09/19

LUIS GUSTAVO ROMKO

2019

1ª

04/11/19

03/12/19

07/01/20 26/01/20

LUIZ CARLOS FERREIRA

2018

2ª

09/09/19

18/09/19

04/11/19 13/11/19

MARCIO NEI RIBEIRO

2019

2ª

18/09/19

27/09/19

05/11/19 14/11/19

2019

2ª

07/01/20

16/01/20

23/09/19 02/10/19

2019

1ª

02/07/20

31/07/20

21/10/19 25/10/19

2019

2ª

04/11/19

13/11/19

05/11/19 14/11/19

2019

2ª

20/09/19

29/09/19

23/09/19 02/10/19

2018

3ª

09/12/19

18/12/19

04/11/19 13/11/19

2018

3ª

02/10/19

11/10/19

16/10/19 25/10/19

2019

1ª

04/11/19

03/12/19

07/01/20 16/01/20

2019

1ª

04/11/19

03/12/19

01/06/20 30/06/20

2019

1ª

04/11/19

03/12/19

05/11/19 14/11/19

2019

2ª

01/10/19

11/10/19

07/01/20 17/01/20

2019

1ª

05/12/19

06/12/19

24/10/19 25/10/19

2019

1ª

04/11/19

03/12/19

07/10/19 16/10/19

2019

1ª

20/11/19

19/12/19

07/01/20 26/01/20

2019

2ª

09/09/19

18/09/19

18/11/19 27/11/19

GONCALVES
KELLY CRISTINA ESTEVES
FERREIRA
KELSEN

DE

FRANCA

MAGALHAES

LUCIANA

DE

ALMEIDA

AMORIM CALLEJAS

MARCOS

JOSE

MUNIZ

COSTA
MARIA APARECIDA VILELA
BUENO
MARINA

COUTINHO

TEODORIO

DE

OLIVEIRA

BORBA
NORMA

EDNA

MACIEL

VIANNA BOURA
ORLANDO VIEIRA DIAS
PAULO

JEFFERSON

PEDROSO
RENATO BISSE CABRAL
RODRIGO

DE

FREITAS

SILVA ARAUJO
RODRIGO RODRIGUES DE
ARAUJO
RODRIGO RODRIGUES DEL
PAPA
SANDRA

MITIKO

KOMATI

TANAKA
SAVIO PEREIRA CRUZ
SHIRLEY

DE

JESUS

OLIVEIRA PEREIRA
SUELI
UEDA

SANAE
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ATOS DA 2ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
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
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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
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
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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
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
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assentamentos da Justiça Eleitoral, fica o referido diretório NOTIFICADO através do presente
Edital para que, querendo, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresente prestação de contas
ou declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício de 2017 do
PARTIDO VERDE - PV de Guiratinga/MT, tendo em vista que, expirado o prazo para apresentação
de contas, referida agremiação permaneceu omissa, tendo expirado sua vigência em 31/01/2019.
A prestação de contas ou declaração de ausência de movimentação de recursos deverá
obrigatoriamente ser elaborada através de sistema da Justiça Eleitoral, disponível no endereço
http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/entrega-da-prestacao-de-contas/sistema-deprestacao-de-contas-anuais-spca), sendo que sua apresentação deverá ser acompanhada da
constituição de advogado (Resolução TSE 23.546/2017, art. 29, inciso XX).
Fica o partido ciente de que o não atendimento à presente notificação sujeita a agremiação
municipal ao julgamento das contas de 2017 como não prestadas, acarretando ao partido as
sanções previstas na Resolução TSE nº 23.546/2017.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos quatro dias do
mês de outubro de 2019. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e Chefe
de Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
PAULO HENRIQUE PERES XAVIER
Chefe de Cartório
Portaria nº 02/2018/2ªZE/MT

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/entrega-

da-prestacao-de-contas/sistema-de-prestacao-de-contas-anuais-spca),

sendo

que
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sendo

que

sua

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

NOTIFICAÇÃO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017 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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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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
expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos quatro dias do
mês de outubro de 2019. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e Chefe
de Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
PAULO HENRIQUE PERES XAVIER
Chefe de Cartório
Portaria nº 02/2018/2ªZE/MT

CITAÇÃO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - PV
DE SÃO JOSÉ DO POVO
EDITAL N.º 077/2019 - CITAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
PROCESSO: 37-45.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO
PARTIDO: PARTIDO VERDE - PV DE SÃO JOSÉ DO POVO
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Aroldo José Zonta Burgarelli, MM°. Juiz da 2ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICO a todos que o presente edital virem, ou dele tenham conhecimento, em especial
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 citação pessoal através de carta com aviso de recebimento, em razão de
mudança de endereço da agremiação, sendo o endereço atual desconhecido e ausente dos
assentamentos da Justiça Eleitoral, fica o referido diretório CITADO através do presente Edital
para que, querendo, apresente, no prazo de 03 (três) dias, manifestação acerca da ausência de
prestação de contas referente às Eleições 2018 do PARTIDO VERDE - PV DE SÃO JOSÉ DO
POVO, tendo em vista que, expirado o prazo para apresentação de contas, referida agremiação
permaneceu omissa, tendo expirado sua vigência em 31/01/2019.
Em caso de apresentação de contas, estas devem obrigatoriamente ser elaboradas através de
sistema da Justiça Eleitoral, disponível no endereço http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018
/prestacao-de-contas-1/sistema-de-prestacao-de-contas-eleitorais-spce,

sendo

que

sua

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

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

sendo

que

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

ATOS DA 3ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 34/2019
O Excelentíssimo Senhor DR RICARDO NICOLINO DE CASTRO, Juiz da 3ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que se
encontra disponível em Cartório, em cumprimento ao art. 71, IV c/c 77, II, ambos do Código
Eleitoral, a relação de inscrições eleitorais cancelados por registro de falecimento, no âmbito deste
Juízo, no mês de setembro de 2019, para eventual contestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
E, para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi expedido o presente Edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso pelo prazo de 10 (dez) dias.
Dado e passado nesta cidade de Rosário Oeste, no primeiro dia do mês de outubro do ano de dois
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 5ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 29/2019 - RELAÇÃO DE ÓBITOS - SETEMBRO
De ordem da Excelentíssima Senhora Dra. ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI, MMª.
Juíza Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que está
disponível para consulta no link:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-29-201920191007130615350-aaefc45f7c79fda4c73d8e02f5b0c1d3.pdf
a relação de inscrições eleitorais canceladas em razão de óbito, processadas no mês de Setembro
de 2019, nesta 05ª Zona Eleitoral, ficando neste mesmo ato intimados os interessados para,
querendo, interporem recurso no prazo de 05 (cinco) dias, contados desta publicação.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2019 - n. 3024

Cuiabá, quarta-feira, 09 de outubro de 2019

28

E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou a Excelentíssima Juíza Eleitoral a
publicação do presente edital no mural do cartório eleitoral e no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral.
Dado e passado, nesta cidade de Nova Mutum/MT, 7 de outubro de 2019. Eu, _______, Paula
Regina Ribeiro de Souza, técnica Judiciária - Área judiciária, digitei e subscrevi, com base na
Portaria nº 09/2016/5ªZE.
PAULA REGINA RIBEIRO DE SOUZA
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria nº 9/2016/5ªZE

EDITAL Nº 30/2019 - OPERAÇÕES ELEITORAIS - SETEMBRO
De ordem da Excelentíssima Senhora Dra. ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI, MMª.
Juíza Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que está
disponível para consulta no link:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-30-201920191007130846706-491b505063443bdcdc16b067fc62fe0e.pdf
a relação de operações eleitorais (alistamentos, transferências, revisões e 2ª via) realizadas nesta
05ª Zona Eleitoral no período compreendido entre 01/09/2019 a 30/09/2019, nos termos do art. 17,
§ 1º e art. 18, § 5º da Resolução TSE nº 21538/03 c/c art. 77, II e art. 45, §§ 6º e 7º do Código
Eleitoral, ficando neste mesmo ato intimados os interessados para, querendo, interporem recurso
contra o deferimento/indeferimento de tais operações no prazo de 10 (dez) dias, contados desta
publicação.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou a Excelentíssima Juíza Eleitoral a
publicação do presente edital no mural do cartório eleitoral e no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral.
Dado e passado, nesta cidade de Nova Mutum/MT, 7 de outubro de 2019. Eu, _______, Paula
Regina Ribeiro de Souza, técnica Judiciária - Área judiciária, digitei e subscrevi, com base na
Portaria nº 09/2016/5ªZE.
PAULA REGINA RIBEIRO DE SOUZA
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria nº 9/2016/5ªZE

ATOS DA 6ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PETIÇÃO Nº 73-75.2019.611.0006
Requerente: Jucinei Prado Brito
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de providências, instaurado para expedição de certidão de quitação eleitoral,
com prazo de validade indeterminado, em razão de doença incapacitante.
Verifica-se que o eleitor interessado, através de sua esposa, Liliana Karla Jorge de Moura,
procurou o Cartório para regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral, visto que aquela é

pessoa com deficiência que lhe incapacita para realizar, sem assistência, atos da vida civil, dentro
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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pessoa com deficiência que lhe incapacita para realizar, sem assistência, atos da vida civil, dentro
os quais, o alistamento eleitoral. Foram apresentados documentos que comprovam que Celso
Alves de Moura é acometido por moléstia incapacitante.
De outro lado, tenho que o pedido se dá em razão da necessidade de regularização do cadastro
junto aos órgãos do Fisco e INSS, de modo a minimizar eventuais prejuízos disso decorrentes, de
modo que AUTORIZO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL, COM PRAZO
DE VALIDADE INDETERMINADO, nos termos do art. 2º da Resolução TSE nº 21.920/2004.
Consigno, ainda, que a expedição da citada certidão não impede, desde que cessado o
impedimento, o alistamento eleitoral de seu beneficiário, que não estará sujeito ao pagamento de
multa, nos termos do que estabelece a Res. TSE 21.920/2004.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao MPE.
Após e, não havendo recurso desta, arquive-se com as cautelas de estilo.
Cáceres-MT, 09 de setembro de 2019.
GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 113/2019
(Prazo: 10 dias)
O Excelentíssimo Senhor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz da 9ª Zona Eleitoral do Estado
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, a todos quantos o presente edital
virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita na 9ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, o
processo nº 142-98.2019.6.11.0009, Classe: RSE - Regularização de Situação do Eleitor,
interposto por este Juízo, requerendo a regularização de inscrição eleitoral cancelada, após
processo revisional do município de Barra do Garças-MT, do(a) eleitor(a) abaixo relacionado(a), o
qual não foi localizado no endereço existente nos registros da Justiça Eleitoral, encontrando-se
atualmente em local incerto e não sabido. Sendo assim, fica o(a) eleitor(a) abaixo qualificado(a)
NOTIFICADO para comparecer ao Cartório Eleitoral da 9ª Zona ou Ganha Tempo de Barra do
Garças entre 07h:30min e 13h:30min (horário local), para efetuar uma nova coleta biométrica, pois
a anterior não possui qualidade satisfatória e assim regularizar a inscrição eleitoral que se encontra
cancelada, no prazo de cinco dias.
VALDIVINA ALMEIDA CARDOSO, brasileira, separada, título eleitoral nº 0052 9764 2089,
portadora do RG nº 368885 SSP/DF, CPF nº 216.377.761-87, nascida em 19/05/1952, natural de
GOIÂNIA - MT, filha de JOÃO DE ALMEIDA CARDOSO E HONÓRIA CÂNDIDA DE OLIVEIRA.
E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado no
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e afixado no mural do
cartório eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Barra do Garças, aos sete dias do mês de
outubro de dois mil e dezenove. Eu,____________, Klenya Lúcia Barcelos, Servidora da 9ª ZE-MT,
digitei e segue assinado pela Chefe de Cartório.
WILIAN BEZERRA ANDRADE
Chefe de Cartório

SENTENÇAS
PROCESSO Nº 146-38.2019.6.11.0009

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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PROCESSO Nº 146-38.2019.6.11.0009
Classe: Petição
Requerente: Partido Podemos - Barra do Garças /MT
Advogado: Sandro Luis Costa Saggin - OAB/MT nº 5734
Trata-se de requerimento de regularização formulada pelo Partido Podemos - PODE, Município de
Barra do Garças /MT, em razão da omissão declarada por este Juízo nos autos da prestação de
contas da agremiação, referente ao exercício financeiro de 2018.
O pedido foi instruído com as contas anuais (fls. 02/12).
Determinada a instrução do feito, foi elaborado parecer técnico conclusivo opinando pela
regularização da inadimplência do partido, decretada nos autos nº 114-33.2019.6.11.0009.
Manifestação ministerial encartada às fls. 18/19, pugnando pela regularização das contas.
É o necessário. Decido.
A agremiação partidária teve as contas julgadas não prestadas nos autos nº 11433.2019.6.11.0009, por não ter entregue sua prestação de contas referente ao exercício financeiro
de 2018, mesmo após regular intimação.
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, 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 Podemos - PODE, Município de Barra do Garças /MT.
Atualize a informação lançada no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO), no tocante à suspensão de recursos oriundos do Fundo Partidário.
Publique-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Barra do Garças, 07 de outubro de 2019.
DOUGLAS BERNARDES ROMAO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 147-23.2019.6.11.0009
Classe: Petição
Requerente: Partido Podemos - Barra do Garças/MT
Advogado: Sandro Luís Costa Saggin - OAB/MT nº 5734
Trata-se de requerimento de regularização formulada pelo Partido Podemos - PODE, Município de
Barra do Garças/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 51-42.2018.6.11.0009.
Manifestação ministerial encartada às fls. 12/13, pugnando pela regularização das contas.
É o necessário. Decido.
A agremiação partidária teve as contas julgadas não prestadas nos autos nº 51-42.2018.6.11.0009,
por não ter entregue sua prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017, mesmo
após regular intimação.
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, houve manifestação
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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acima, o que foi feito nestes autos, sendo que após instrução e análise, 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 Podemos - PODE, Município de Barra do Garças/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, 07 de outubro de 2019.
DOUGLAS BERNARDES ROMAO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 148-08.2019.6.11.0009
Classe: Petição
Requerente: Partido Progressistas - Barra do Garças/MT
Advogado: Herbert de Souza Penze - OAB/MT nº 22477/0
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 2018.
O pedido foi instruído com as contas anuais (fls. 02/05).
Determinada a instrução do feito, foi elaborado parecer técnico conclusivo opinando pela
regularização da inadimplência do partido, decretada nos autos nº 123-92.2019.6.11.0009.
Publicado o parecer técnico no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral (fl. 11-v), não houve
manifestação.
Manifestação ministerial encartada às fls. 12/13, 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 12392.2019.6.11.0009, 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 Progressistas - PP, Município de Barra do Garças/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.
Publique-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Barra do Garças, 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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Barra do Garças, 04 de outubro de 2019.
DOUGLAS BERNARDES ROMAO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 10ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 66/2019 - ÓBITOS
O Excelentíssimo Senhor, Doutor RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO, Juiz da
10ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou para tomarem 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 cancelados por registro de falecimento, no âmbito deste
juízo, no mês de setembro de 2019, a qual ficará disponível por meio do link https://bit.ly/30XlBMQ,
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 e afixado no átrio
deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Rondonópolis, aos 08 de outubro de 2019. Eu............(Hiromi
Mizobe), Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MMº. Juiz
Eleitoral.
RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 11ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 47/2019/11ªZE
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. Ricardo Frazon Menegucci, MM. Juiz Eleitoral desta Zona
Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos que virem o presente EDITAL ou
dele tiver conhecimento que o(s) Partido(s) abaixo elencado(s) apresentou(aram) a declaração de
ausência de movimentação de recursos referente ao exercício financeiro de 2018:
MUNICÍPIO DE COLNIZA/MT
Partido
DEMOCRATAS - DEM

Unidade Eleitoral

Data da Entrega

Colniza

27/08/2019

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

ATOS DA 12ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018 - PT CAMPO VERDE
Prestação de Contas nº 10-32.2019.6.11.0012 Classe PC
Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício financeiro 2018
Partido Político: Partido dos Trabalhadores - PT Município: Campo Verde
ADVOGADO: WILMAR SCHRADER - OAB/MT 2.923
PARECER CONCLUSIVO
1. Retornam os autos para emissão de parecer conclusivo, nos termos do disposto no art. 36 da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
1. Devidamente intimado a manifestar-se sobre o Relatório de Exame Preliminar (fls. 73), o partido
PT de Campo Verde deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão da fl.
76;
2. Não houve distribuição de recursos do Fundo partidário ao respectivo diretório municipal no
exercício 2018, conforme relatório da Coordenadoria de Controle Interno do TRE-MT constante à
fl. 79;
3. Os recursos financeiros recebidos são provenientes do Partido dos Trabalhadores - PT
Nacional, portanto, não houve recebimento de recursos de Fontes Vedadas e nem recursos de
Origem não identificada;
4. Há conformidade das receitas registradas na presente prestação de contas com os créditos de
recursos constante no extrato bancário extraído do Portal SPCA (fls. 80) e no extrato bancário
apresentado pelo partido às fls. 27/38.
2. Em cumprimento ao que prescreve o art. 36 da Resolução TSE n. 23.546/2017, registra-se que:
2.1. O valor total das receitas do órgão partidário é de R$ 2.369,57 (dois mil trezentos e sessenta e
nove reais e cinquenta e sete centavos), proveniente do Partido dos Trabalhadores Nacional;
2.2. Não houve registro de gastos do órgão partidário;
2.3. Quanto às impropriedades: ausência do comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil
da escrituração contábil digital, Parecer da Comissão Executiva, Demonstrativos de Fluxo de Caixa
e Parecer do Conselho Fiscal, apontadas no Relatório às fls. 73, são falhas de natureza formal das
quais não resultam em danos ao erário e não tem o potencial para conduzir à inobservância à
Constituição Federal.
3. Em conclusão, manifesta-se pela APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS, nos termos
do inciso VI, do art. 36 da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Este o parecer conclusivo.
À consideração do Senhor Juiz Eleitoral.
Campo Verde, 8 de outubro de 2019.
FERNANDA DA SILVA RONDON
Técnica Judiciária

ATOS DA 13ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 41-83.2018.6.11.0013
Prestação de Contas - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - Porto Estrela-MT
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Prestação de Contas - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - Porto Estrela-MT
SENTENÇA - DISPOSITIVO
Com efeito, Diretórios Municipais dos Partidos Políticos são obrigados a prestar contas de sua
movimentação financeira até o dia 30 de abril de cada ano, segundo dispõe o artigo 32 da Lei nº
9.096/95, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
A Lei n. 13.165/2015 alterou, entre outros dispositivos, o §4º do art. da Lei supracitada,
dispensando em casos específicos a prestação de contas formal:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadados bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Visualiza-se dos documentos acostados que o órgão municipal enquadra-se no §4º do artigo 32 da
Lei nº 9.096/95, tendo ficando patente a ausência de trânsito de recursos financeiros pelas contas
correntes da agremiação, bem como o não recebimento de recursos do fundo partidário e não
emissão de recibos de doação.
Ante o exposto, nos termos do art. 32, §4º, da Lei n. 9.096/95 e Art. 46, I da Res. TSE 23.464
/2015, JULGO apresentadas as presentes prestações de contas e APROVO a declaração de
ausência de movimentação de recursos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Barra do Bugres, 24 de setembro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 6-26.2018.6.11.0013
Prestação de Contas - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - Barra do BugresMT
SENTENÇA - DISPOSITIVO
Com efeito, Diretórios Municipais dos Partidos Políticos são obrigados a prestar contas de sua
movimentação financeira até o dia 30 de abril de cada ano, segundo dispõe o artigo 32 da Lei nº
9.096/95, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
A Lei n. 13.165/2015 alterou, entre outros dispositivos, o §4º do art. da Lei supracitada,
dispensando em casos específicos a prestação de contas formal:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadados bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Visualiza-se dos documentos acostados que o órgão municipal enquadra-se no §4º do artigo 32 da
Lei nº 9.096/95, tendo ficando patente a ausência de trânsito de recursos financeiros pelas contas
correntes da agremiação, bem como o não recebimento de recursos do fundo partidário e não
emissão de recibos de doação.
Ante o exposto, nos termos do art. 32, §4º, da Lei n. 9.096/95 e Art. 46, I da Res. TSE 23.464
/2015, JULGO apresentadas as presentes prestações de contas e APROVO a declaração de
ausência de movimentação de recursos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Barra do Bugres, 23 de setembro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 89-08.2019.6.11.0013
Prestação de Contas - Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - Porto Estrela-MT
SENTENÇA - DISPOSITIVO
Com efeito, Diretórios Municipais dos Partidos Políticos são obrigados a prestar contas de sua
movimentação financeira até o dia 30 de abril de cada ano, segundo dispõe o artigo 32 da Lei nº
9.096/95, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
A Lei n. 13.165/2015 alterou, entre outros dispositivos, o §4º do art. da Lei supracitada,
dispensando em casos específicos a prestação de contas formal:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadados bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Visualiza-se dos documentos acostados que o órgão municipal enquadra-se no §4º do artigo 32 da
Lei nº 9.096/95, tendo ficando patente a ausência de trânsito de recursos financeiros pelas contas
correntes da agremiação, bem como o não recebimento de recursos do fundo partidário e não
emissão de recibos de doação.
Ante o exposto, nos termos do art. 32, §4º, da Lei n. 9.096/95 e Art. 46, I da Res. TSE 23.464
/2015, JULGO apresentadas as presentes prestações de contas e APROVO a declaração de
ausência de movimentação de recursos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Barra do Bugres, 23 de setembro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

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

Prazo de

Documento

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

36

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
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

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

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
EDITAL N.º 76/2019
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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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

PROTOCOLO: 17.948/2019
Interessado: Partido Trabalhista Brasileiro de Glória D'Oeste/MT
Adv.: Jean Dias Ferreira - OAB/MT 58.088
Vistos.
Trata-se de petição do Partido Trabalhista Brasileiro do município de Glória D'Oeste-MT referente
aos Autos 65-62.2019.6.11.0018 onde já foi oportunizado ao partido apresentar as contas referente
ao exercício financeiro de 2018. A decisão nos autos em comento já transitou em julgado e o
mesmo encontra-se devidamente arquivado.
O Partido juntou em um mesmo requerimento Declaração de Ausência de Movimentação de
recursos no exercício de 2017 e 2018 e ainda Extrato da Prestação de Contas Final referente as
Eleições 2018.
Referidas prestações de contas já foram devidamente autuadas, processadas e julgadas devendo
o partido caso queira regularizar a situação promover o pedido de regularização das contas nos
termos do art. 59 da Res. 23.456/2017 no caso das contas referentes a exercício financeiro ou com
espeque no art. 83 da Res. 23.553/2017 em se tratando de contas das Eleições 2018, tudo em
petição separada e com as peças e documentos que a legislação em comento determina.
Intime-se por meio de publicação no DJE.
Às providências.
Cumpra-se.
Mirassol D'Oeste-MT, 07 de outubro de 2019.
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Juíza Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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DESPACHOS
AUTOS N.º 57-66.2011.6.11.0018
Exequente: A União
Executado: Partido Popular Socialista de Curvelândia
Vistos.
Tendo em vista que já transcorreu o prazo de suspensão dos autos, nos termos da certidão de fls.
67, vistas ao exequente para manifestação.
Às providências.
Cumpra-se.
Mirassol D'Oeste/MT, 27 de setembro de 2019.
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Juíza Eleitoral

COMUNICADOS
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO. SEI Nº: 06304.2019-0.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
Termo de Cooperação nº 36/2019. INTERESSADOS: O TRE-MT e a Câmara Municipal de
Curvelândia-MT. OBJETO: Comunhão de esforços para a realização de revisão do eleitorado com
coleta de dados biométricos no Município de Curvelândia-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 7.444
/1985, Resolução TSE nº 23.440/2015. VIGÊNCIA: Até o dia 29/11/2019, podendo ser prorrogado.
SIGNATÁRIOS: pelo TRE-MT, a Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima - Juíza
Eleitoral da 18ª ZE, e pela Câmara, o Sr. Roberto Serenini - Presidente.
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 95-76.2019.6.11.0025
Classe: PC - Prestação de Contas - Anual
Processo nº 95-76.2019.6.11.0025
Protocolo n°: 8.939/2019
Partido: Partido Progressista - PP/Progressistas
Município: Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
SENTENÇA
Vistos,
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 pelo Partido
Progressista- PP/Progressistas - Diretório Municipal de Vila bela da Santíssima Trindade/MT.
Devidamente intimado, fls. 04/05, o órgão partidário permaneceu inerte.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas em virtude da não
apresentação das mesmas, conforme Parecer Ministerial de fls. 11/13.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte".
Nada obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o Partido Político deixou de encaminhar
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Nada obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o Partido Político deixou de encaminhar
à Justiça Eleitoral o Balanço Contábil referente ao exercício financeiro de 2018.
A despeito da observação acima, necessária a análise mais aprofundada do tema. A Lei nº 9.096
/95 dispõe em seu art. 37, §6º, que "o exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem
caráter jurisdicional". Portanto, uma vez que não se trata de processo administrativo, necessária a
constituição de advogado, imposta e determinada pela legislação eleitoral.
O partido político não apresentou prestação de contas do exercício financeiro de 2018, ressaltandose que não há notícias de recebimento de recurso oriundo do Fundo Partidário por tal agremiação,
conforme documentos juntados e extrato bancário.
Nesse sentido, jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIRETÓRIO REGIONAL. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS
ANUAIS. EXERCÍCIO DE 2015. PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARÁTER JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO
CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO. NÃO MANIFESTAÇÃO. PRAZO "IN ALBIS". CONTAS JULGADAS
COMO NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO ENQUANTO PERDURAR A INADIMPLÊNCIA. 1. Declaram-se não prestadas as
contas cujo diretório regional permaneceu omisso quanto à obrigatoriedade da apresentação dos
documentos requeridos na diligência para a regularização de suas contas de campanha, bem
como quanto à constituição de advogado. 2. Aplica-se à agremiação partidária a suspensão dos
repasses de recursos do Fundo Partidário, enquanto perdurar a inadimplência. (Prestação de
Contas nº 10943, Acórdão nº 25988 de 16/12/2016, Relator(a) RODRIGO ROBERTO CURVO,
Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2337, Data 26/01/2017, Página 3-4).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 46, IV, alínea "a", da Resolução-TSE nº 23.546/2017 e o que
mais dos autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Progressista- PP
/Progressistas - Diretório Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, relativo ao exercício
financeiro de 2018, restando suspensas novas cotas do Fundo Partidário, enquanto não for
regularizada a situação do partido político (art. 48, caput, da Resolução-TSE nº 23.546/2017),
caracterizado o início da inadimplência a partir do trânsito em julgado desta sentença.
Ciência ao Ministério Público.
Oficie-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não distribuam cotas do
Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer omisso, por intermédio de
carta com aviso de recebimento.
Por fim, deve-se publicar, visando dar ampla publicidade, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral DEJE, bem como, intimar o presidente do partido político no município, por intermédio de endereço
eletrônico (e-mail), com "solicitação de notificação de entrega", carta registrada ou, em último caso,
por oficial de justiça.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Pontes e Lacerda/MT, 07 de outubro de 2019.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 127-81.2019.6.11.0025
Classe: PC - Prestação de Contas - Anual
Processo nº 127-81.2019.6.11.0025
Protocolo n°: 14.906/2019
Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB
Município: Vale de São Domingos/MT
Advogado: Silvio Luiz Gomes da Silva - OAB/MT nº 17.690
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Advogado: Silvio Luiz Gomes da Silva - OAB/MT nº 17.690
SENTENÇA
Vistos,
Trata-se da Petição para regularização das contas não prestadas do Exercício Financeiro de 2017
do Partido Republicano Brasileiro - PRB - Vale de São Domingos/MT, visando o levantamento da
suspensão imposta nos autos da PC nº 80-44.2018.6.11.0025.
Foi publicado o Edital nº 71/2019, nos termos do art. 59 da Resolução-TSE nº 23.546/2017,
juntados os extratos bancários e a informação de não recebimento do Fundo Partidário.
O parecer técnico opinou pela aprovação das contas em epígrafe, fls. 24.
O MPE, por sua vez, pugnou pela aprovação das contas.
É o relatório. Decido.
O referido partido político teve as contas do Exercício de 2017 julgadas não prestadas nos autos
da PC nº 80-44.2018.6.11.0025, apresentando as contas em 01/08/2019, visando a regularização
das mesmas, nos termos do art. 59 da Resolução-TSE nº 23.546/2017 e do art. 59 da ResoluçãoTSE nº 23.464/2015.
Verifica-se, ainda, que foi expedido o Edital nº 71/2019 para que qualquer interessado pudesse
impugnar as contas, bem como não foi verificado o recebimento de recursos do Fundo Partidário.
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 ResoluçãoTSE nº 23.464/2015, Resolução-TSE n.º 23.546/2017 e na Lei nº 9.096/1995.
Registre-se que, conforme o disposto no art. 65 da Resolução-TSE nº 23.546/2017, as disposições
desta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos
exercícios anteriores ao de 2018, porém, as disposições processuais previstas na resolução
devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e
seguintes que ainda não tenham sido julgados.
Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, verificando que
seria caso de aprovação das contas, com fulcro no art. 59 da Resolução-TSE nº 23.546/2017,
determino a regularização as contas do Partido Republicano Brasileiro - PRB - Vale de São
Domingos/MT, com o levantamento da suspensão imposta pela não prestação das contas
referentes ao Exercício de 2017, pois não há recolhimento de valores ou sanções a serem
cumpridas.
Deve-se publicar, visando dar ampla publicidade, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJE,
bem como, intimar, pessoalmente, o Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
Pontes e Lacerda/MT, 8 de outubro de 2019.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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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
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 93-09.2019.6.11.0025
Classe: PC - Prestação de Contas - Anual
Processo nº 93-09.2019.6.11.0025
Protocolo n°: 8.937/2019
Partido: Democratas
Município: Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
Advogado: André de Albuquerque Teixeira da Silva - OAB/MT 14.054
SENTENÇA
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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SENTENÇA
Vistos,
Trata-se de processo de prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2018, apresentada
pelo Democratas - Diretório Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.
O Partido Político apresentou os a Declaração de Ausência de Movimentação Recursos
Financeiros, referente ao Exercício Financeiro de 2018.
Foi publicado o Edital nº 73/2019 (fls. 13), porém, não houve impugnação da prestação de contas.
O parecer técnico opinou pela aprovação das contas em epígrafe, fls. 18.
O MPE, por sua vez, pugnou pela aprovação das contas, conforme Parecer ministerial de fls. 20.
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte".
O partido político apresentou a declaração de ausência de movimentação financeiro, ressaltandose que não houve o recebimento de recurso oriundo do Fundo Partidário por tal agremiação.
Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando-as pela
aprovação, quando elas estiverem regulares. Assim, dispõe o art. 45, inciso VIII, alínea "a", da
Resolução-TSE nº 23.546/2017 o seguinte:
Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na
forma do § 2º do art. 28, a autoridade judiciária determina, sucessivamente:
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira
registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do MPE,
deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;
Segundo a análise técnica, não houve qualquer tipo movimentação financeira na conta do partido.
Por fim, cumpre tratar do cabimento da apresentação de declaração de ausência de movimentação
de recursos ou de documentos equivalentes a esta, uma vez que todas as peças acostadas pela
agremiação partidária se encontram zeradas, mesmo quando há constituição de advogado nos
autos, fato que geraria movimentação de recursos ao menos estimáveis.
Em primeiro lugar, a declaração em epígrafe se refere ao exercício financeiro de 2018. Portanto, a
constituição de advogado em 2019, especificamente para o processo de prestação de contas,
somente deverá constar nas contas relativas ao exercício do mencionado ano, que serão
apresentadas em 2020.
A despeito da observação acima, necessária a análise mais aprofundada do tema. A Lei nº 9.096
/95 dispõe em seu art. 37, §6º, que "o exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem
caráter jurisdicional". Portanto, uma vez que não se trata de processo administrativo, necessária a
constituição de advogado, imposta e determinada pela legislação eleitoral.
Contudo, a Resolução-TSE nº 23.464/2015 inovou o ordenamento jurídico em relação ao tema,
criando a possibilidade dos partidos apresentarem a declaração de ausência de movimentação de
recursos, alternativa que não fora tratada pelas Resoluções anteriores acerca do tema, o que foi
mantido pela Resolução-TSE nº 23.546/2017.
Ora, é sabido que o Direito é uno e que as normas jurídicas devem ser interpretadas de forma a
não criar antinomias dentro do sistema jurídico, conforme dispõe a regra de hermenêutica jurídica
sistemática.

De mais a mais, "a lei não contém palavras inúteis". Dessa forma, impossível imaginar que seria
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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De mais a mais, "a lei não contém palavras inúteis". Dessa forma, impossível imaginar que seria
criado um instituto do qual os partidos nunca poderiam se utilizar, uma vez que se constituindo
advogado, haveria movimentação de recursos ao menos estimáveis em dinheiro, ainda que no
exercício posterior ao da prestação de contas apresentada.
Destarte, considerando a previsão na legislação eleitoral da possibilidade de apresentação de
declaração de ausência de movimentação de recursos, assim como o caráter jurisdicional de tal
procedimento, entendo que a Resolução-TSE nº 23.546/2017 considera que não houve
movimentação de recursos durante o exercício financeiro, mesmo quando há constituição de
advogado pelo partido para a prestação de contas do exercício anterior ou do próprio exercício em
que é apresentada, viabilizando a utilização do documento em epígrafe.
Diante do exposto, declaro PRESTADA E APROVADA a declaração de ausência de
movimentação de recursos apresentada Democratas - Diretório Municipal de Vila Bela da
Santíssima Trindade/MT, determinando ao final seu consequente ARQUIVAMENTO.
P.R.I.C.
Após, vista ao MPE para ciência da sentença.
Lance a informação do SICO -Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias.
Transcorrido o prazo para recurso, arquive-se.
Pontes e Lacerda/MT, 2 de outubro de 2019.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 94-91.2019.6.11.0025
Classe: PC - Prestação de Contas - Anual
Processo nº 94-91.2019.6.11.0025
Protocolo n°: 8.938/2019
Partido: Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Município: Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
SENTENÇA
Vistos,
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 pelo Partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB - Diretório Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.
Devidamente intimado, fls. 04/v e 06, o órgão partidário permaneceu inerte.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas em virtude da não
apresentação das mesmas, conforme Parecer Ministerial de fls. 12/14.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte".
Nada obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o Partido Político deixou de encaminhar
à Justiça Eleitoral o Balanço Contábil referente ao exercício financeiro de 2018.
A despeito da observação acima, necessária a análise mais aprofundada do tema. A Lei nº 9.096
/95 dispõe em seu art. 37, §6º, que "o exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem
caráter jurisdicional". Portanto, uma vez que não se trata de processo administrativo, necessária a
constituição de advogado, imposta e determinada pela legislação eleitoral.
O partido político não apresentou prestação de contas do exercício financeiro de 2018, ressaltandose que não há notícias de recebimento de recurso oriundo do Fundo Partidário por tal agremiação,
conforme documentos juntados a seguir e relatórios técnicos.
Nesse sentido, jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIRETÓRIO REGIONAL. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIRETÓRIO REGIONAL. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS
ANUAIS. EXERCÍCIO DE 2015. PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARÁTER JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO
CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO. NÃO MANIFESTAÇÃO. PRAZO "IN ALBIS". CONTAS JULGADAS
COMO NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO ENQUANTO PERDURAR A INADIMPLÊNCIA. 1. Declaram-se não prestadas as
contas cujo diretório regional permaneceu omisso quanto à obrigatoriedade da apresentação dos
documentos requeridos na diligência para a regularização de suas contas de campanha, bem
como quanto à constituição de advogado. 2. Aplica-se à agremiação partidária a suspensão dos
repasses de recursos do Fundo Partidário, enquanto perdurar a inadimplência. (Prestação de
Contas nº 10943, Acórdão nº 25988 de 16/12/2016, Relator(a) RODRIGO ROBERTO CURVO,
Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2337, Data 26/01/2017, Página 3-4).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 46, IV, alínea "a", da Resolução-TSE nº 23.546/2017 e o que
mais dos autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB - Diretório Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
relativo ao exercício financeiro de 2018, restando suspensas novas cotas do Fundo Partidário,
enquanto não for regularizada a situação do partido político (art. 48, caput, da Resolução-TSE nº
23.546/2017), caracterizado o início da inadimplência a partir do trânsito em julgado desta
sentença.
Ciência ao Ministério Público.
Oficie-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não distribuam cotas do
Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer omisso, por intermédio de
carta registrada.
Por fim, deve-se publicar, visando dar ampla publicidade, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral DEJE, bem como, intimar o presidente do partido político no município, por intermédio de endereço
eletrônico (e-mail), com "solicitação de notificação de entrega", carta registrada ou, em último caso,
por oficial de justiça.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Pontes e Lacerda/MT, 07 de outubro de 2019.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 105-23.2019.6.11.0025
Classe: PC - Prestação de Contas - Anual
Processo nº 105-23.2019.6.11.0025
Protocolo n°: 8.949/2019
Partido: Partido Social Democrático - PSD
Município: Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
SENTENÇA
Vistos,
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 pelo Partido Social
Democrático - PSD - Diretório Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.
Devidamente intimado, fls. 05/06, o órgão partidário permaneceu inerte.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas em virtude da não
apresentação das mesmas, conforme Parecer Ministerial de fls. 12/14.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte".
Nada obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o Partido Político deixou de encaminhar
à Justiça Eleitoral o Balanço Contábil referente ao exercício financeiro de 2018.
A despeito da observação acima, necessária a análise mais aprofundada do tema. A Lei nº 9.096
/95 dispõe em seu art. 37, §6º, que "o exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem
caráter jurisdicional". Portanto, uma vez que não se trata de processo administrativo, necessária a
constituição de advogado, imposta e determinada pela legislação eleitoral.
O partido político não apresentou prestação de contas do exercício financeiro de 2018, ressaltandose que não há notícias de recebimento de recurso oriundo do Fundo Partidário por tal agremiação,
conforme documentos juntados a seguir e relatórios técnicos.
Nesse sentido, jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIRETÓRIO REGIONAL. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS
ANUAIS. EXERCÍCIO DE 2015. PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARÁTER JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO
CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO. NÃO MANIFESTAÇÃO. PRAZO "IN ALBIS". CONTAS JULGADAS
COMO NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO ENQUANTO PERDURAR A INADIMPLÊNCIA. 1. Declaram-se não prestadas as
contas cujo diretório regional permaneceu omisso quanto à obrigatoriedade da apresentação dos
documentos requeridos na diligência para a regularização de suas contas de campanha, bem
como quanto à constituição de advogado. 2. Aplica-se à agremiação partidária a suspensão dos
repasses de recursos do Fundo Partidário, enquanto perdurar a inadimplência. (Prestação de
Contas nº 10943, Acórdão nº 25988 de 16/12/2016, Relator(a) RODRIGO ROBERTO CURVO,
Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2337, Data 26/01/2017, Página 3-4).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 46, IV, alínea "a", da Resolução-TSE nº 23.546/2017 e o que
mais dos autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Social Democrático PSD - Diretório Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, relativo ao exercício financeiro
de 2018, restando suspensas novas cotas do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a
situação do partido político (art. 48, caput, da Resolução-TSE nº 23.546/2017), caracterizado o
início da inadimplência a partir do trânsito em julgado desta sentença.
Ciência ao Ministério Público.
Oficie-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não distribuam cotas do
Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer omisso.
Por fim, deve-se publicar, visando dar ampla publicidade, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral DEJE, bem como, intimar o presidente do partido político no município.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Pontes e Lacerda/MT, 01 de outubro de 2019.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 103-53.2019.6.11.0025
Classe: PC - Prestação de Contas - Anual
Processo nº 103-53.2019.6.11.0025
Protocolo n°: 8.947/2019
Partido: Solidariedade
Município: Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
SENTENÇA
Vistos,
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Vistos,
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 pelo Partido
Solidariedade - Diretório Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.
Devidamente intimado, fls. 04/v e 05/v, o órgão partidário permaneceu inerte.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela não prestação das contas em virtude da não
apresentação das mesmas, conforme Parecer Ministerial de fls. 11/13.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte".
Nada obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o Partido Político deixou de encaminhar
à Justiça Eleitoral o Balanço Contábil referente ao exercício financeiro de 2018.
A despeito da observação acima, necessária a análise mais aprofundada do tema. A Lei nº 9.096
/95 dispõe em seu art. 37, §6º, que "o exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem
caráter jurisdicional". Portanto, uma vez que não se trata de processo administrativo, necessária a
constituição de advogado, imposta e determinada pela legislação eleitoral.
O partido político não apresentou prestação de contas do exercício financeiro de 2018, ressaltandose que não há notícias de recebimento de recurso oriundo do Fundo Partidário por tal agremiação,
conforme documentos juntados a seguir e relatórios técnicos.
Nesse sentido, jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIRETÓRIO REGIONAL. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS
ANUAIS. EXERCÍCIO DE 2015. PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARÁTER JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO
CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO. NÃO MANIFESTAÇÃO. PRAZO "IN ALBIS". CONTAS JULGADAS
COMO NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO ENQUANTO PERDURAR A INADIMPLÊNCIA. 1. Declaram-se não prestadas as
contas cujo diretório regional permaneceu omisso quanto à obrigatoriedade da apresentação dos
documentos requeridos na diligência para a regularização de suas contas de campanha, bem
como quanto à constituição de advogado. 2. Aplica-se à agremiação partidária a suspensão dos
repasses de recursos do Fundo Partidário, enquanto perdurar a inadimplência. (Prestação de
Contas nº 10943, Acórdão nº 25988 de 16/12/2016, Relator(a) RODRIGO ROBERTO CURVO,
Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2337, Data 26/01/2017, Página 3-4).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 46, IV, alínea "a", da Resolução-TSE nº 23.546/2017 e o que
mais dos autos constam, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Solidariedade Diretório Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, relativo ao exercício financeiro de
2018, restando suspensas novas cotas do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a
situação do partido político (art. 48, caput, da Resolução-TSE nº 23.546/2017), caracterizado o
início da inadimplência a partir do trânsito em julgado desta sentença.
Ciência ao Ministério Público.
Oficie-se aos diretórios estadual e nacional do partido político para que não distribuam cotas do
Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto permanecer omisso, por intermédio de
carta registrada.
Por fim, deve-se publicar, visando dar ampla publicidade, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral DEJE, bem como, intimar o presidente do partido político no município, por intermédio de endereço
eletrônico (e-mail), com "solicitação de notificação de entrega", carta registrada ou, em último caso,
por oficial de justiça.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
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P.R.I.C.
Pontes e Lacerda/MT, 07 de outubro de 2019.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 120-89.2019.6.11.0025
Classe: PC - Prestação de Contas - Anual
Processo nº 120-89.2019.6.11.0025
Protocolo n°: 13.603/2019
Partido: Democratas - DEM
Município: Pontes e Lacerda/MT
Advogado: Éber dos Santos - OAB/MT nº 19.476-O
SENTENÇA
Vistos,
Trata-se da Petição para regularização das contas não prestadas do Exercício Financeiro de 2017
do Democratas - DEM - Pontes e Lacerda/MT, visando o levantamento da suspensão imposta nos
autos da PC nº 93-43.2018.6.11.0025.
Foi publicado o Edital nº 68/2019, nos termos do art. 59 da Resolução-TSE nº 23.546/2017,
juntados os extratos bancários e a informação de não recebimento do Fundo Partidário.
O parecer técnico opinou pela aprovação das contas em epígrafe, fls. 13.
O MPE, por sua vez, pugnou pela aprovação das contas.
É o relatório. Decido.
O referido partido político teve as contas do Exercício de 2017 julgadas não prestadas nos autos
da PC nº 93-43.2018.6.11.0025, apresentando as contas em 10/07/2019, visando a regularização
das mesmas, nos termos do art. 59 da Resolução-TSE nº 23.546/2017.
Verifica-se, ainda, que foi expedido o Edital nº 68/2019 para que qualquer interessado pudesse
impugnar as contas, bem como não foi verificado o recebimento de recursos do Fundo Partidário.
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.
Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, verificando que
seria caso de aprovação das contas, com fulcro no art. 59 da Resolução-TSE nº 23.546/2017,
determino a regularização as contas do Democratas - DEM - Pontes e Lacerda/MT, com o
levantamento da suspensão imposta pela não prestação das contas referentes ao Exercício de
2017, pois não há recolhimento de valores ou sanções a serem cumpridas.
Deve-se publicar, visando dar ampla publicidade, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJE,
bem como, intimar, pessoalmente, o Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
Pontes e Lacerda/MT, 8 de outubro de 2019.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
PROCESSO Nº : 133-88.2019.6.11.0025
CAMPANHA ELEITORAL- ELEIÇÕES 2018
Processo nº : 133-88.2019.6.11.0025
Protocolo : SADP nº 17.225/2019
Interessado : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
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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. 3024

Cuiabá, quarta-feira, 09 de outubro de 2019

49

Interessado : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Município : VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT
Assunto : PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2018
Advogado : EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB/MT 8.548;
LUCIANE ROSA DE SOUZA OAB/MT 15.779;
RANIELE SOUZA MACIEL OAB/MT 23.424/O;
RAFAEL SOUZA NUNES OAB/MT 14.676;
JOSE ORLANDO NASCIMENTO FILHO OAB/MT 17.034-E.
Vistos,
Considerando a certidão retro e, tendo em vista o que dispõe o art. 57 da Resolução-TSE nº 23.553
/2017, intime-se o partido em questão por intermédio do Diário de Justiça Eletrônico para que
regularize a prestação de contas, apresentando documentos que possam ser recebidos no
Sistema SPCE, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de serem julgadas como não prestadas.
Cumpra-se.
Pontes e Lacerda/MT, 07 de outubro de 2019.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 28ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.
ELEITORAL

40/2019

-

DUPLICIDADE/PLURALIDADE

DE

INSCRIÇÃO

O Excelentíssimo Senhor DANIEL DE SOUSA CAMPOS, MM. Juiz da 28ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que os eleitores
constantes da relação abaixo estão envolvidos em DUPLICIDADE DE INSCRIÇÃO ELEITORAL,
detectada durante revisão de eleitorado em Porto Alegre do Norte.
OBJETO: Publicidade das inscrições eleitorais envolvidas em duplicidade / pluralidade de inscrição
eleitoral, conforme art. 35 da Resolução do TSE nº 21.538/2003.
Nome do Eleitor

Inscrição Eleitoral

Nascimento

Situação

DIVINO DE AGUINO SILVA

021570241880

05/07/1982

REGULAR/LIBERADA

DIVINO DE AQUINO SILVA

037400721805

05/07/1982

ALISTAMENTO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado no átrio
do Cartório Eleitoral por três dias úteis.
Porto Alegre do Norte/MT, 08 de outubro de 2019.
DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Juiz Eleitoral

ATOS DA 35ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO : 38-28.2019.6.11.0035
Assunto : Cancelamento de Inscrição Eleitoral
Eleitora : Maria da Conceição Roberto
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Eleitora : Maria da Conceição Roberto
Vistos, etc.
1. Trata-se de sentença judicial proferida pelo Juízo da 11ª Zona Eleitoral (Aripuanã), nos autos do
processo n. 46-77.2019.6.11.0011, duplicidade/pluralidade de inscrição da senhora Maria da
Conceição Roberto, ao qual considerou regular a inscrição eleitoral n. 0272 3326 1805 pertencente
àquela Zona Eleitoral, se abstendo de realizar o cancelamento da inscrição eleitoral n. 0150 9074
1848 desta 35ªZona (Juína) por questões de competência (art. 42 da Resolução n. 21.538/2003).
2. Compulsando estes autos, filio às razões que embasaram aquele Juízo quanto à inscrição
existente nesta Zona Eleitoral, no que tange ao seu desuso pela Eleitora desde à eleições de 1994,
como se nota pelos registros do código ASE 94 (ausência às urnas) em todos os pleitos
sucessivos.
3. Além do mais, no recente atendimento biométrico realizado pela Eleitora, a mesma fez uso da
inscrição 0272 3326 1805 pertencente à 11ª Zona Eleitoral, ao invés da 0150 9074 1848 desta
Zona, deixando evidente sua opção por aquela inscrição eleitoral.
4. Sendo assim, em observância aos princípios da economia processual e com inteligência no art.
40, incisos IV e V, da Resolução TSE n. 21.538/2003, determino o CANCELAMENTO da inscrição
eleitoral n. 0150 9074 1848 de titularidade da eleitora Maria da Conceição Roberto, desta 35ª Zona
Eleitoral.
5. Dê ciência à Eleitora interessada e ao Ministério Público Eleitoral.
6. Cumpra-se. Às providências.
Juína/MT, 03 de outubro de 2019.
VAGNER DUPIM DIAS
Juiz Eleitoral

ATOS DA 39ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS Nº 7-41.2015.6.11.0037 - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
Protocolo nº 15307/2015
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Suprema Comércio e Representações Ltda - ME
Advogados: Ismael Alves da Silva - OAB/MT nº 11855 e Raul Coelho Curvo - OAB/MT nº 11732
Vistos etc. Trata-se de Representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor da
empresa Suprema Comércio e Representações Ltda - ME, já qualificada nos autos, com
fundamento no art. 81 da Lei nº 9.504/97 e na forma do art. 22 da LC nº 64/90, motivada por
doações de campanha supostamente acima do limite legal, realizadas pela Representada nas
eleições de 2014, no valor de R$ 189.133,00. Às fls. 12/16 houve decisão inicial, a qual
determinou, em caráter liminar, a quebra do sigilo fiscal da Representada. Às fls. 22/26 consta
informações prestadas pela Receita Federal. Devidamente citada por edital (fl. 33), foi nomeado
defensor para que promovesse a defesa da empresa representada (fl. 36). E empresa
representada, por meio de seu defensor nomeado, apresentou resposta à representação (fls. 41
/49), tendo aduzido, em suma, que houve quebra do sigilo financeiro da empresa, sem
determinação judicial, bem como contestou por negativa geral a denúncia inicial. O MPE
manifestou à fl. 53, alegando não possuir diligências e manifestou pelo prosseguimento do feito. Às
fls. 67/70 o MPE apresentou alegações finais colimando pela procedência da representação
eleitoral nos exatos termos da inicial. Às fls. 71/76 a empresa representada apresentou alegações
finais, requerendo seja declarada a inépcia da representação e improcedência dos pedidos, haja
vista que o art. 23 da Lei 9.504/1997 se refere exclusivamente às pessoas físicas, constituindo
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vista que o art. 23 da Lei 9.504/1997 se refere exclusivamente às pessoas físicas, constituindo
ferimento ao princípio constitucional da igualdade a utilização do referido artigo para pessoas
jurídicas. Às fls. 77/80 houve sentença, sendo julgado parcialmente procedente o pedido inicial
formulado pelo MPE, sendo a empresa ré condenada ao pagamento de multa no valor de R$
945.665,00. A empresa condenada interpôs recurso ordinário eleitoral contra a mencionada
sentença (fls. 98/129). O MPE apresentou contrarrazões de recurso eleitoral às fls. 144/154. Às fls.
176/177 consta acordão proferido pelo T.R.E/MT, sendo acolhida a prejudicial de nulidade de
citação, para efeito de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para
o regular processamento do feito. À fl. 187 houve decisão deste juízo, determinando a citação da
empresa representada para que, querendo, apresentasse defesa, no prazo de 05 (cinco) dias. Às
fls. 189/212 a empresa representada apresentou defesa, aduzindo preliminarmente: da inépcia da
inicial, ante o fato da ação ter sido instruída por mera informação da Receita Federal; da nulidade
pela decadência da pretensão da ré e; no mérito, aduziu, em suma, que houve violação ao
princípio da legalidade; que o lucro bruto da empresa foi de valor superior a onze milhões; que não
há prova nos autos quanto o excesso de doação; que o valor da multa deve ser aplicado de acordo
com a nova redação dada pela lei eleitoral, a saber: Lei 13.488/2017. O MPE manifestou às fls. 249
/254 requerendo fosse oficiado à Receita Federal para que informasse se a empresa representada
obteve o lucro bruto superior a onze milhões, conforme informação em sua defesa. Às fls. 260/266
houve decisão, sendo refutadas as preliminares suscitadas pela defesa, bem como converteu o
julgamento em diligência, sendo determinado a solicitação de informação à Receita Federal,
quanto ao rendimento bruto da empresa representada no exercício fiscal de 2013. À fl. 270 consta
informação da Receita Federal, aduzindo que a empresa ré não declarou a Receita bruta na
Declaração de Rendimentos referente ao ano calendário 2013. Às fls. 276/277 o MPE manifestou,
requerendo, em suma, fosse novamente oficiada à Receita Federal para que dê autenticidade da
documentação de fls. 134/141, bem como que informasse se a empresa representada participa de
outros regimes diferenciados com relação a tributação e arrecadação. Às fls. 283/288 a Receita
Federal informou, em suma, que não é possível confirmar as informações contidas nas fls. 134
/141, bem como que não vislumbram regime especial de tributação ou de arrecadação de imposto
de renda da pessoa jurídica para a empresa ré e, por fim, declarou que por hipótese, se simularem
a aplicação dos coeficientes de 8% e de 12% para apuração das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, respectivamente, projetaram uma receita bruta anual de R$ 2.133.752,17 ou de R$
1.988.388,89 da empresa ré no ano de 2013. O MPE manifestou às fls. 287/289 requerendo a
procedência da representação eleitoral nos exatos termos da inicial, visando a condenação da
representada ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia doada em excesso e à
proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo
período de até 5 anos. Às fls. 293/300 a empresa representada manifestou aduzindo, em suma,
que a presente representação eleitoral foi articulada com fundamento em um dispositivo de lei
declarado inconstitucional pelo STF, logo, não deve prosperar e; que caso seja condenada, pugna
pela aplicação de multa em seu patamar de até 100% do que excedeu o seu limite. É o sucinto
relatório. Passo a decidir.
Fundamentos
Trata-se de representação eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor da
Suprema Comércio e Representações Ltda - ME.
De proêmio, antes de ingressarmos no mérito da celeuma, faz-se necessário ressaltar que, quanto
a matéria de ordem pública suscitada pela defesa, em alegações finais de fls. 293/299, a saber:
que o STF declarou inconstitucional o dispositivo da Lei n. 9.504/97, que autorizava a doação

realizada por pessoas jurídica a candidatos, a mesma já foi objeto de apreciação em decisão
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realizada por pessoas jurídica a candidatos, a mesma já foi objeto de apreciação em decisão
preferida nos autos às fls. 260/266, tendo sido refutada, tal preliminar, assim como, também, foram
refutadas as demais questões suscitadas pela defesa em sua defesa de fls. 189/212.
Note-se que tal decisão não foi objeto de recurso pela empresa ré, estando preclusa, portanto, a
discussão quanto ao tema, motivo pelo qual mantenho a decisão de fls. 260/266 por seus próprios
fundamentos.
Quanto ao pedido de aplicação de multa, de acordo com a nova redação dada pela Lei 13.488
/2017, em caso de condenação, a mesma, será analisada oportunamente.
Vencida essa questão, passo a analisar o mérito da celeuma.
Conforme restou expendido em relatório alhures produzido, a inicial imputa à Representada a
doação de R$ R$ 189.133,00 (cento e oitenta e nove mil, cento e trinta e três reais) nas eleições
de 2014. A Receita Federal informou às fl. 23/26 que a empresa apresentou, em sua declaração de
imposto de renda referente ao ano calendário de 2013, faturamento bruto zerado e,
posteriormente, às fls. 283/288 a Receita Federal informou, em suma, que não é possível confirmar
as informações contidas nas fls. 134/141, bem como que não vislumbram regime especial de
tributação ou de arrecadação de imposto de renda da pessoa jurídica para a empresa ré e, por fim,
declarou que, por hipótese, se simularem a aplicação dos coeficientes de 8% e de 12% para
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, respectivamente, projetaram uma receita bruta
anual de R$ 2.133.752,17 ou de R$ 1.988.388,89 da empresa ré no ano de 2013.
No vertente caso, em que pese a empresa ré tenha declarado à fl. 202 que em 2014, a mesma, era
optante da modalidade de declaração pelo lucro presumido e que teve um faturamento bruto em
2013 de R$ 11.383.502,40 (onze milhões, trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e dois reais e
quarenta centavos), tal fato não foi comprovado nos autos, conforme se infere da declaração da
Receita Federal prestada à fls. 283/288, conforme alhures expendida.
Note-se que, conforme informações prestadas pela Receita Federal às fls. 283/288, o maior valor
hipoteticamente simulado para fins de receita bruta da empresa ré no ano de 2013 foi de R$
2.133.752,17 (dois milhões, cento e trinta e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e
dezessete centavos) e, por força do disposto no inc. II do art. 25[1] da Resolução TSE N. 23.406
/2014, a empresa poderia ter doado, no máximo, R$ 42.677,05 (quarenta e dois mil, seiscentos e
setenta e sete reais e cinco centavos).
Com efeito, em que pese a empresa representada tenha optado pela modalidade de declaração
presumida no ano de 2013, sua doação excedeu, em muito, o valor limite. O valor excedido foi na
ordem de R$ 146.455,95 (cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e
noventa e cinco centavos), impondo-se, portanto, sua condenação ao pagamento de multa a ser
fixada sobre o valor do excesso.
Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, consoante se pode inferir do julgado que subsegue
transcrito, in litteris:
TRE-MG - Recurso Eleitoral RE 1637 BETIM MG (TRE-MG) Data de publicação: 08/09/2016
Ementa: Recurso Eleitoral nº 16-37.2015.6.13.0040 Zona Eleitoral: 40ª, de Betim Recorrente: 3-D
Vídeo Comunicação Ltda. Recorrido: Ministério Público Eleitoral Relator: Juiz Carlos Roberto de
Carvalho ACÓRDÃO RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE
LEGAL. ELEIÇÕES 2014. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM MULTA E
PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E CELEBRAR CONTRATOS COM O
PODER PÚBLICO. Doação no valor de R$1.500,00. Valor dos rendimentos determinado em R$
44.710,00. Limite excedido em R$ 605,80. Multa de cinco vezes o excesso, no valor de R$3.029,00
. Análise objetiva. Limite determinado no artigo 81, § 1º, da Lei nº 9.504 /97. Irrelevância para
análise da doação por pessoa jurídica se estimável em dinheiro ou em espécie. Ausência de
gravidade para determinação de proibição de participar de licitações públicas e firmar contratos
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gravidade para determinação de proibição de participar de licitações públicas e firmar contratos
com a Administração Pública. PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E
CELEBRAR CONTRATOS COM O PODER PÚBLICO PELO PERÍODO DE CINCO ANOS.
AFASTADA. As sanções aplicáveis à pessoa jurídica, decorrentes da doação de recursos em favor
de campanha eleitoral em patamar superior ao limite legal (multa e proibições de contratação com
o Poder Público e de participação de licitações públicas) não são obrigatoriamente cumulativas. No
caso ora examinado, considerando-se que o valor correspondente ao excesso doado foi de
R$35.000,000 e que não foi comprovado nos autos a ocorrência de fraude, não vislumbro, no caso,
razão para cumulação de sanções. Recurso a que se dá parcial provimento, para decotar a
condenação de proibição de participar de licitações públicas e firmar contratos com a
administração pública. Anotação da inelegibilidade, nos termos do artigo 1º, I , p , da Lei
Complementar nº 64 /90. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identificado,
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, em, à unanimidade, dar
parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Grifei.
Quanto ao pedido da defesa, a saber: que seja aplicada multa de acordo com a nova redação dada
pela Lei 13.488/2017, ou seja, até 100% (cem por cento) que excedeu do limite permitido, o
mesmo não se reveste de fundamento, haja vista que em decisão recente sobre aplicação da lei
mais benéfica de forma retroativa em matéria cível eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu
que se deve aplicar a lei vigente durante às eleições, em homenagem ao princípio da segurança
jurídica e da isonomia, não havendo, portanto, que se falar em fixação de multa nos termos
disciplinado pelo Lei 13.488/2017.
Nesse sentido é o entendimento do Egrégio TSE, consoante se pode ilacionar do julgado que
subsegue transcrito, in verbis:
"TSE - n. 0038301-32.2008.6.00.0000 - AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº
10104 - SERRA NEGRA - SP - Acórdão de 19/08/2010.
Relator(a) Min. Arnaldo Versiani.
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 29/09/2010.
Ementa:
Representação. Propaganda eleitoral antecipada. Orkut.
1. Para rever o entendimento da Corte de origem, que concluiu estarem presentes os elementos
caracterizadores da prática de propaganda eleitoral antecipada, em mensagens veiculadas no sítio
de relacionamentos orkut, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não
é possível na via eleita, a teor da Súmula nº 279 do egrégio Supremo Tribunal Federal.
2. As circunstâncias de que o sítio de relacionamentos teria acesso restrito e se limitaria a
integrantes e usuários previamente cadastrados não afastam a infração legal, uma vez que as
redes sociais na internet constituem meios amplamente utilizados para divulgação de ideias e
informações, razão pela qual não deve ser afastada a proibição da norma que veda a antecipação
de campanha.
3. Não é cabível a aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, porquanto as
modificações trazidas pela Lei nº 12.034/2009 - que reduziu os valores de multa imposta em caso
de propaganda eleitoral antecipada - não incidem em relação a fatos ocorridos antes do início de
sua vigência. Agravo regimental a que se nega provimento.
Decisão:

O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
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. 3024

Cuiabá, quarta-feira, 09 de outubro de 2019

54

O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo regimental, nos termos do voto do Relator.
Votaram com o Relator a Ministra Cármen Lúcia e os Ministros Aldir Passarinho Junior, Hamilton
Carvalhido, Marcelo Ribeiro e Ricardo Lewandowski (Presidente). Ausente o Ministro Marco
Aurélio.
Partes:
AGRAVANTE: GABRIEL FIORINI DE MORAES
Advogado(a): LUIZ GUSTAVO TOMALERI COLCHETTI - AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL.
Grifei.
Com efeito, pelos fundamentos acima expendidos, não merece acolhida o desiderato da empresa
ré.
No que tange a determinação de proibição de participação da empresa ré em certames públicos,
analisando o valor doado em excesso, verifica-se, à evidência, que se trata de quantia incapaz de,
por si só, influir no processo eleitoral a ponto de desequilibrá-lo, não se evidenciando, na hipótese,
abuso de poder econômico. Devendo, portanto, por essa lógica, ser afastada a proibição de
participação da representada em certames públicos.
Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, conforme se infere dos julgados que subseguem
transcritos, in litteris:
TSE - AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÃO 2014. DOAÇÃO
ACIMA DO LIMITE. PESSOA JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AFASTAMENTO DA
SANÇÃO DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. MULTA. MANUTENÇÃO.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. 1. No caso vertente, consta do
acórdão regional, com base em dados disponibilizados pela Receita Federal, que a agravada, no
exercício de 2013, obteve faturamento bruto de R$ 156.346,78 (cento e cinquenta e seis mil,
trezentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos), e que poderia ter doado apenas o
equivalente a R$ 3.126,93 (três mil, cento e vinte e seis reais e noventa e três centavos), mas doou
R$ 69.500,00 (sessenta e nove mil e quinhentos reais), no pleito de 2014, equivalente a 44,45%
(quarenta e quatro vírgula quarenta e cinco por cento) de seu faturamento auferido no anoreferência.2. Entretanto, a multa aplicada, no montante de R$ 331.865,35 (trezentos e trinta e um
mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), superior ao dobro do
faturamento anual da empresa individual, atende ao princípio da proporcionalidade. 3. Embora a
doação excessiva deva ser reprimida com vigor, o objetivo das sanções fixadas no hoje revogado
art. 81, §§ 2º e 3º, da Lei nº 9.504/97 é evitar o abuso do poder econômico e o desequilíbrio entre
partidos e candidato, razão pela qual a proibição de contratar com o poder público deve ser
infligida apenas aos casos mais graves que comprometam o equilíbrio da eleição. Não se
vislumbra, no valor doado à campanha para o cargo de governador de estado, aptidão para
vulnerar o equilíbrio do pleito majoritário.4. Além do percentual doado em excesso, deve-se
considerar que os empresários individuais, em regra, não podem ser equiparados a empresas de
portes mais elevados, cuja influência sobre a higidez das disputas eleitorais alcança proporções
mais significativas. Não se trata de aquilatar, nas representações por doação excessiva, a
ocorrência de abuso, mas, tão somente, de harmonizar a dosimetria das sanções de acordo com o
contexto evidenciado nos autos, em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade. 5. Agravo
regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 10404, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 163, Data 23/08/2017, Página 106/107)
Grifei.
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TRE-MT - Recurso Eleitoral RE 7077 CUIABÁ MT (TRE-MT) Data de publicação: 10/08/2016
Ementa: ELEIÇÕES 2014 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE
DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL - PESSOA JURÍDICA - 1. REPRESENTAÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - EQUIPARAÇÃO À PESSOA FÍSICA IMPOSSIBILIDADE - BENEFÍCIO QUE NÃO SE ESTENDE ÀS EMPRESAS INDIVIDUAIS DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI - HIPÓTESE DOS AUTOS; 2. REVOGAÇÃO DO ART.
81 DA LEI N. 9.504 /1997 PELA LEI N. 13.165 /2015 - NÃO OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM; 3. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA NO
QUANTITATIVO MÍNIMO DE CINCO VEZES O VALOR DOADO EM EXCESSO - NÃO
APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E DE
CELEBRAR CONTRATOS COM O PODER PÚBLICO - 4. PRECEDENTES DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. O entendimento de que as
doações realizadas por firmas individuais devem observar os limites estabelecidos às pessoas
físicas, não se estende às empresas individuais de responsabilidade limitada - EIRELI, as quais
estão sujeitas aos limites impostos às pessoas jurídicas, nos termos do art. 81, § 1º da Lei n. 9.504
/1997. 2. As modificações introduzidas por meio da Lei n. 13.165 /2015, que revogaram o art. 81 da
Lei n. 9.504 /1997, não têm aplicação aos fatos ocorridos antes da sua vigência. Aplicação do
princípio tempus regit actum. 3. Não deve ser aplicada a sanção de proibição de participar de
licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder Público, pelo período de cinco anos,
quando não se evidenciarem circunstâncias a demonstrar ser grave a infração praticada pela
pessoa jurídica, devendo a condenação limitar-se ao pagamento de multa no valor de cinco a dez
vezes o valor doado em excesso. 4. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral. Provimento parcial
do recurso eleitoral.
Grifei.
Nessa linha, aplicada a sanção pecuniária no seu patamar mínimo, ante a ausência de elementos
que recomendem a sua majoração, tem-se a condenação da Representada ao pagamento de multa
no valor de R$ 213.385,25 (duzentos e treze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte cinco
centavos), resultante da multiplicação do excesso na doação (R$ 42.677,05 (quarenta e dois mil,
seiscentos e setenta e sete reais e cinco centavos), pelo fator cinco, o que se evidencia como
suficiente para, ao mesmo tempo, censurar a conduta ilícita da Representada e impedir a sua
reincidência, cumprindo a norma o seu papel de prevenção social.
Dispositivo
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo, parcialmente, procedente
o pedido formulado na exordial pelo MPE e, por corolário, condeno a Representada Suprema
Comércio e Representações Ltda - ME, ao pagamento de multa de R$ 213.385,25 (duzentos e
treze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte cinco centavos), ex vi do disposto nos art. 81,
§§1º e 2º, da Lei 9.504/97. Deixo, contudo, de aplicar-lhe a sanção prevista no art. 81, §3º, da Lei
nº 9.504/97, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Publique-se. Registre-se. Fica a empresa ciente do prazo limite de 30 (trinta) dias após o trânsito
em julgado da sentença para o pagamento da multa ainda no cartório eleitoral.
Havendo recurso, colham-se as contrarrazões e venham os autos conclusos para o juízo de
retratação.
Transitada em julgado a sentença, proceda-se ao lançamento do ASE 540 - Inelegibilidade - no
histórico eleitoral dos sócios administradores da empresa à época da doação, nos termos do art.
1º, I, p), da Lei Complementar nº 64/1990. Caso não sejam eleitores da 39ª ZE/MT, comunique-se
o juízo competente para tal lançamento, com cópia da presente sentença.

Transcorrido o prazo de 30 (dias) após o trânsito em julgado sem prova nos autos da quitação da
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Transcorrido o prazo de 30 (dias) após o trânsito em julgado sem prova nos autos da quitação da
sanção pecuniária aplicada, inscreva-se a multa em livro próprio do cartório, e encaminhe-se as
peças previstas no Provimento CRE/MT nº 4/2017 à Procuradoria da Fazenda Nacional, visando à
inscrição do débito em dívida ativa, bem como à execução do mesmo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. P.R.I.C. Cuiabá, 25 de setembro de 2018.
[1] Art. 25. As doações de que trata esta Seção ficam limitadas (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e II,
§ 7º, e art. 81, § 1º):
(...);
II - a 2% do faturamento bruto auferido por pessoa jurídica, no ano-calendário anterior à eleição;
JEVERSON LUIZ QUINTEIRO
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 84-05.2019.6.11.0039 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Protocolo n. 13.914/2019
Candidata: Fabiana Pereira dos Santos
Advogado: Isaque Levi Batista dos Santos - OAB/MT nº 18523
Vistos etc. Trata-se prestação de contas simplificada apresentada pela candidata a vereadora
Fabiana Pereira dos Santos, relativas às Eleições Municipais de 2012, no município de Cuiabá/MT,
processada nos termos da Resolução TSE nº 23.463/2015 e da Resolução TRE/MT nº 1846/2016.
Às fls. 20/21 dos autos em apenso n. 501-54.2012.6.11.0054 foi proferida sentença declarando as
contas da candidata não prestadas. A candidata peticionou às fls. 02/03 deste feito e requereu o
julgamento de suas contas como aprovada. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 4/23. À fl.
23 consta certidão do Chefe de Cartório informando que a prestação de contas referentes às
eleições de 2012 da ex-candidata foi entregue em cartório desacompanhada da mídia gerada pelo
sistema de prestação de contas (SPCE 2012), tornando inviável a recepção das contas no Sistema
SPCE-envio, bem como que não foi feita a conferência da completude das peças apresentadas,
em decorrência do exposto. À fl. 25 houve decisão recebendo a petição e determinando a
intimação da candidata para que apresentasse, no prazo de 10 dias, a mídia gerada pelo sistema,
bem como os extratos bancários relativos a todo o período da campanha, a fim de comprovar a
ausência de movimentação financeira na campanha, sob pena de não conhecimento da petição. À
fl. 27 consta petição da ex-candidata requerendo a juntada de pen-drive com a prestação de
contas referente aos autos n. 501-54.2012.6.11.0054. À fl. 28 consta petição da requerente
informando que apesar de ter feito o seu registro de candidatura junto ao T.R.E do Estado de Mato
Grosso, desistiu da campanha eleitoral antes da abertura da conta bancária, logo não há nenhum
extrato bancário a ser juntado. À fl. 31 consta certidão do Chefe de Cartório informando que as
peças juntadas pela candidata satisfazem os requisitos elencados no art. 40 da Resolução TSE n.
23.376/2012 e no art. 83 da Resolução TSE n. 23.553/2017, ressalvada a ausência dos extratos
bancários. O Ministério Público Eleitoral, em parecer de fls. 32/36, manifesta-se pela declaração de
contas não prestadas, ante o fato da eleitora não ter cumprido com o comando normativo inserto
na Resolução do TSE. É o sucinto relatório. Passo a decidir.
Fundamentos
Trata-se de prestação de contas da candidata Fabiana Pereira dos Santos.
A prestação de contas , in casu, se submete a previsão normativa do art. 51, §2º da Res. -TSE nº
23.372/12, que exclui da apreciação do juízo o julgamento das contas, servindo a apresentação
apenas para a regularização do eleitor no Cadastro Nacional.
No vertente caso, verifica-se que a candidata juntou todos os documentos obrigatórios, exceto os
extratos bancários.
Como transcrito no relatório alhures, mesmo após o prazo concedido pra regularização da petição
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Como transcrito no relatório alhures, mesmo após o prazo concedido pra regularização da petição
(fl.25), com a juntada dos mencionados extratos bancários, a candidata não os providenciou,
limitando-se a declarar em petição de fl. 28 " que desistiu da campanha eleitoral, antes da abertura
da conta bancária, logo não há nenhum extrato bancario a ser juntado", no entanto, não aportou
qualquer documento hábil a comprovar a inexistência de contas em seu nome no período eleitoral
em comento, impondo-se, portanto, o julgamento das contas da referida candidata como não
prestadas, ex vi o disposto no art. 68, IV, "b", da Resolução TSE
nº 23.463/2015.
Ressalte-se que a irregularidade persistente nos autos inviabiliza a regular análise de arrecadação
e gastos da campanha da candidata, sendo que os documentos omitidos (extratos bancários) são
imprescindíveis para uma análise mínima da conformidade contábil da campanha.
Dispositivo
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e com o parecer Ministerial, julgo
as contas da candidata Fabiana Pereira dos Santos como não prestadas, nos termos do disposto
no art. art. 68, IV, "b", da Resolução TSE 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado a presente sentença, lance-se o ASE 230 - irregularidade na prestação de
contas - motivo 1 - não prestação mandato de 4 anos - no histórico da eleitora-candidata. Após,
procedidas às baixas e as anotações de estilo, arquive-se o feito. P.R.I.C. Cuiabá, 23 de setembro
de 2019.
JEVERSON LUIZ QUINTEIRO
Juiz Eleitoral

DECISÕES
AUTOS Nº 117-97.2016.611.0039 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Eleições 2016 - Acorizal
Protocolo nº 87254/2016
Candidato: Tatiane Simone de Arruda Leite
Advogada: Tuliane Patrice Franchi Barros - OAB/MT nº 14517
Vistos. Trata-se de prestação de contas cuja sentença foi anulada pelo TRE/MT, por haver
detectado cerceamento de defesa, fundado na não conversão do rito simplificado para o rito
ordinário após apontamento de irregularidades nas contas.
A fim de dar cumprimento à decisão do TRE/MT, converto o feito para o rito ordinário,
determinando a apresentação, pela candidata, de prestação de contas retificadora, acompanhada
de todos os documentos e informações a que alude o art. 48, da Resolução TSE nº 23463/15, no
prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas.
Após, abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral, para ciência do retorno dos autos a este juízo.
Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 3 de outubro de 2019
GERALDO FERNANDES FIDÉLIS NETO
Juiz Eleitoral, em substituição

ATOS DA 43ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PETIÇÃO Nº 79-68.2019.6.11.0043
Assunto : Regularização de Prestação de contas - Exercício Financeiro 2017
Interessado : Partido Socialista Brasileiro - PSB - Nova Ubiratã/MT
Autoridade : Juízo da 43ª Zona Eleitoral
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Autoridade : Juízo da 43ª Zona Eleitoral
Advogado : Edmilson Vasconcelos de Moraes OAB/MT nº 8548
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de Regularização de contas do Partido Socialista Brasileiro - PSB, de Nova
Ubiratã/MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
O órgão partidário apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos nos termos
do § 3º do art. 28 da Resolução 23.464/2015. Ato continuo os autos foram autuados, publicando-se
edital, do qual não houve qualquer impugnação nos autos (fl.26).
Elaborado o parecer conclusivo de fl. 31, opinou-se pela regularidade das constas.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer manifestando no mesmo sentido.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Denota-se que o partido político não prestou suas contas no exercício financeiro de 2017,
conforme se constata pela sentença prolatada nos autos n. 57-10.2019. Sendo assim, apresentou
petição de Regularização de Contas, no ano de 2019, referente ao exercício financeiro de 2017.
Nos termos do artigo 59, §1º, III, da mencionada norma, a petição de regularização das contas
deve estar instruída com o rol de documentos do art. 29. Entretanto, observa-se que restaram
ausentes alguns destes documentos. Não obstante, entendo que caracterizam irregularidades que
não prejudicaram a análise da prestação de contas, uma vez que a pesquisa efetuada nos
sistemas da Justiça Eleitoral forneceu os dados indispensáveis à apreciação do caso. Além disso,
não houve recebimento de recursos financeiros de quaisquer fontes.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 59 da Resolução TSE n.º 23.546/2017 e o que mais dos autos
consta, julgo REGULARIZADAS as contas do Partido Socialista Brasileiro
(PSB), de Nova Ubiratã-MT. Determino a reversão da Suspensão do Repasse das Cotas do Fundo
Partidário, aplicada ao partido referente no processo de prestação de contas anuais, do exercício
financeiro de 2017, através dos autos 57-10.2019.6.11.0053.
Após o trânsito em julgado, com fundamento no art. 60, I, alínea 'a' da Res. TSE 23546/2017,
comunique-se os Diretórios das Esferas Municipal, Estadual e Nacional, através do endereço
eletrônico, conforme permissivo do art. 3º da Res. TSE 23328/2010.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lancem-se as informações necessários no Sistema SICO e,
após as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
CIÊNCIA ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.
CUMPRA-SE. Às providências.
Sorriso/MT, 08 de outubro de 2019.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OMISSOS - EXERCÍCIO 2018 - Nº 9959.2019.6.11.0043
Município: Ipiranga do Norte/MT
Partidos: PODEMOS, PRP, PV, DEM, PL
Exercício: 2018
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, com
vistas a apurar a não prestação de contas pelos Diretórios Municipais do PODEMOS, PRP, PV,
DEM, PL, do município de Ipiranga do Norte/MT, referente ao exercício financeiro de 2018.
Encerrado o prazo para apresentação das contas em comento, os partidos foram notificados para
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Encerrado o prazo para apresentação das contas em comento, os partidos foram notificados para
suprirem a omissão no prazo de setenta e duas horas, consoante disposto no art. 30, inciso I,
alínea "a" da Resolução TSE n.º 23.546/2017, mantendo-se inerte.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se à fl. 28, procedendo à juntada dos documentos
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017 (fls. 21/27).
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fl.31).
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei n.º 9.096/95 dispõe que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte".
A referida obrigação persiste mesmo nas seguintes situações (art. 28, §2º, §3º e § 4º da Resolução
TSE nº 23.546/2017):
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e
financeira apurada no exercício.
§ 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 ...;
II ...;
III ...;
IV...
§ 4º. A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
conta bancária aberta para a agremiação ou ausência de movimentação em espécie, bem como o
não recebimento de recursos do Fundo Partidário, subsiste ao partido a obrigação de
apresentação, ao menos, de declaração de ausência de movimentação de recursos para o
exercício financeiro de 2018. Tal instrumento tem seu rito descrito no art. 45 da Resolução TSE nº
23.546/2017 e está amparado pela Lei 9.096/1995, em seu art. 32, § 4º:
Art. 32....
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e
de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Não obstante a obrigatoriedade de prestar contas conforme acima esposado, os partidos
supracitados deixaram de encaminhar à Justiça Eleitoral, mesmo após a notificação de seus
representantes, a prestação de contas ou a declaração de ausência de movimentação de recursos
referente ao exercício de 2018.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2018 dos diretórios municipais do Município de IPIRANGA DO NORTE/MT
dos Partidos 19-PODEMOS, 44-PRP, 43- PV, 25-DEM, 22-PL, nos termos do artigo 46, inciso IV,

alínea "a", da Resolução TSE n.º 23.546/2017, restando proibido o recebimento de recursos
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alínea "a", da Resolução TSE n.º 23.546/2017, restando proibido o recebimento de recursos
oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que os partidos permanecerem omissos (art. 48 da
Resolução TSE 23.546/2017).
Nesse sentido, oficie-se, nos termos da Portaria nº 3/2019/43ªZE, aos Diretórios Nacional e
Regional das agremiações mencionadas acerca da suspensão do repasse, com perda, de novas
cotas do fundo partidário pelo tempo em que os partidos parecerem omissos, com supedâneo no
art. 37-A da Lei nº 9.096/95.
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032.2019, de lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, deixo de
aplicar automaticamente a sanção de suspensão do registro/anotação do referido diretório,
estando tal penalidade passível de aplicação após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se. Registre-se. Intime-se via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 1º[1]
da Resolução TSE nº 23.328/2010.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 08 de outubro de 2019.
[1] Art. 1º Consideram-se realizadas as intimações aos partidos políticos referentes a processos
judiciais e/ou administrativos no âmbito da Justiça Eleitoral, mediante publicação no Diário da
Justiça Eletrônico.
Parágrafo Único. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem o nome do
partido político, o documento ou o processo a que se refere, bem como o nome do advogado
constituído.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OMISSOS - EXERCÍCIO 2018 - Nº 9607.2019.6.11.0043
Município: Nova Ubiratã/MT
Partidos: DEM, PDT, PSDB, PSL, PTB
Exercício: 2018
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, com
vistas a apurar a não prestação de contas pelos Diretórios Municipais do DEM, PDT, PSDB, PSL e
PTB, do município de Nova Ubiratã/MT, referente ao exercício financeiro de 2018.
Encerrado o prazo para apresentação das contas em comento, os partidos foram notificados para
suprirem a omissão no prazo de setenta e duas horas, consoante disposto no art. 30, inciso I,
alínea "a" da Resolução TSE n.º 23.546/2017, mantendo-se inerte.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se à fl. 29, procedendo à juntada dos documentos
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017 (fls. 22/28).
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fl.32).
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei n.º 9.096/95 dispõe que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte".
A referida obrigação persiste mesmo nas seguintes situações (art. 28, §2º, §3º e § 4º da Resolução
TSE nº 23.546/2017):
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos
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TSE nº 23.546/2017):
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e
financeira apurada no exercício.
§ 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 ...;
II ...;
III ...;
IV...
§ 4º. A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
conta bancária aberta para a agremiação ou ausência de movimentação em espécie, bem como o
não recebimento de recursos do Fundo Partidário, subsiste ao partido a obrigação de
apresentação, ao menos, de declaração de ausência de movimentação de recursos para o
exercício financeiro de 2018. Tal instrumento tem seu rito descrito no art. 45 da Resolução TSE nº
23.546/2017 e está amparado pela Lei 9.096/1995, em seu art. 32, § 4º:
Art. 32....
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e
de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Não obstante a obrigatoriedade de prestar contas conforme acima esposado, os partidos
supracitados deixaram de encaminhar à Justiça Eleitoral, mesmo após a notificação de seus
representantes, a prestação de contas ou a declaração de ausência de movimentação de recursos
referente ao exercício de 2018.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2018 dos diretórios municipais do Município de NOVA UBIRATÃ/MT dos
Partidos 25-DEM, 12-PDT, 45- PSDB, 17-PSL, 14-PTB, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea
"a", da Resolução TSE n.º 23.546/2017, restando proibido o recebimento de recursos oriundos do
Fundo Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso (art. 48 da Resolução TSE
23.546/2017).
Nesse sentido, oficie-se, nos termos da Portaria nº 3/2019/43ªZE, aos Diretórios Nacional e
Regional das agremiações mencionadas acerca da suspensão do repasse, com perda, de novas
cotas do fundo partidário pelo tempo em que os partidos parecerem omissos, com supedâneo no
art. 37-A da Lei nº 9.096/95.
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032.2019, de lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, deixo de
aplicar automaticamente a sanção de suspensão do registro/anotação do referido diretório,
estando tal penalidade passível de aplicação após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se. Registre-se. Intime-se via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 1º[1]
da Resolução TSE nº 23.328/2010.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
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Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 08 de outubro de 2019.
[1] Art. 1º Consideram-se realizadas as intimações aos partidos políticos referentes a processos
judiciais e/ou administrativos no âmbito da Justiça Eleitoral, mediante publicação no Diário da
Justiça Eletrônico.
Parágrafo Único. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem o nome do
partido político, o documento ou o processo a que se refere, bem como o nome do advogado
constituído.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OMISSOS - EXERCÍCIO 2018 - Nº 9874.2019.6.11.0043
Autos n. 98-74.2019.6.11.0043 - Prestação de Contas - Omissos
Município: Sorriso/MT
Partidos: MDB, PDT, PHS, PMB, PRB, PROS, PSC, PSL, PÁTRIA LIVRE, PV, SDD
Exercício: 2018
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, com
vistas a apurar a não prestação de contas pelos Diretórios Municipais do MDB, PDT, PHS, PMB,
PRB, PROS, PSC, PSL, PÁTRIA LIVRE, PV, SDD, do município de Sorriso/MT, referente ao
exercício financeiro de 2018.
Encerrado o prazo para apresentação das contas em comento, os partidos foram notificados para
suprirem a omissão no prazo de setenta e duas horas, consoante disposto no art. 30, inciso I,
alínea "a" da Resolução TSE n.º 23.546/2017, mantendo-se inerte.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se à fl. 64, procedendo à juntada dos documentos
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017 (fls. 49/63).
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fl.67).
Infere-se da certidão de fls. 68 que o 14-PTB/Sorriso apresentou as contas referente ao exercício
financeiro de 2018, objeto destes autos, protocoladas sob o nº 101-29.2019.6.11.0043, em atenção
ao despacho de fl. 48.
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei n.º 9.096/95 dispõe que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte".
A referida obrigação persiste mesmo nas seguintes situações (art. 28, §2º, §3º e § 4º da Resolução
TSE nº 23.546/2017):
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e
financeira apurada no exercício.
§ 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 ...;
II ...;
III ...;
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II ...;
III ...;
IV...
§ 4º. A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
conta bancária aberta para a agremiação ou ausência de movimentação em espécie, bem como o
não recebimento de recursos do Fundo Partidário, subsiste ao partido a obrigação de
apresentação, ao menos, de declaração de ausência de movimentação de recursos para o
exercício financeiro de 2018. Tal instrumento tem seu rito descrito no art. 45 da Resolução TSE nº
23.546/2017 e está amparado pela Lei 9.096/1995, em seu art. 32, § 4º:
Art. 32....
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e
de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Não obstante a obrigatoriedade de prestar contas conforme acima esposado, os partidos
supracitados deixaram de encaminhar à Justiça Eleitoral, mesmo após a notificação de seus
representantes, a prestação de contas ou a declaração de ausência de movimentação de recursos
referente ao exercício de 2018.
Tendo em vista que 14-PTB/Sorriso apresentou as contas referente ao exercício financeiro de
2018, a serem analisadas nos autos nº 101-29.2019.6.11.0043, tal partido deixou de ser
considerado omisso (objeto de análise destes autos), razão pela qual foi suprimido do polo passivo
deste feito.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
de exercício financeiro 2018 dos diretórios municipais do Município de SORRISO/MT dos Partidos
15-MDB, 12-PDT, 31-PHS, 35-PMB, 10-PRB, 90-PROS, 20-PSC, 17-PSL, 54-PÁTRIA LIVRE, 43PV, 77-SDD, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE n.º 23.546/2017,
restando proibido o recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que os
partidos permanecerem omissos (art. 48 da Resolução TSE 23.546/2017).
Nesse sentido, oficie-se, nos termos da Portaria nº 3/2019/43ªZE, aos Diretórios Nacional e
Regional das agremiações mencionadas acerca da suspensão do repasse, com perda, de novas
cotas do fundo partidário pelo tempo em que os partidos parecerem omissos, com supedâneo no
art. 37-A da Lei nº 9.096/95.
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032.2019, de lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, deixo de
aplicar automaticamente a sanção de suspensão do registro/anotação do referido diretório,
estando tal penalidade passível de aplicação após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se. Registre-se. Intime-se via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 1º[1]
da Resolução TSE nº 23.328/2010.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 08 de outubro de 2019.

[1] Art. 1º Consideram-se realizadas as intimações aos partidos políticos referentes a processos
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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[1] Art. 1º Consideram-se realizadas as intimações aos partidos políticos referentes a processos
judiciais e/ou administrativos no âmbito da Justiça Eleitoral, mediante publicação no Diário da
Justiça Eletrônico.
Parágrafo Único. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem o nome do
partido político, o documento ou o processo a que se refere, bem como o nome do advogado
constituído.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

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 49ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
AUTOS Nº 35-31.2019.6.11.0049 - PC
Protocolo nº 8.320/2019
Partido: PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira - Várzea Grande/MT
Exercício: 2014
Advogados:
José Antônio Rosa - OAB/MT nº 5.493
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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José Antônio Rosa - OAB/MT nº 5.493
Robélia da Silva Menezes - OAB/MT nº 23.212
Amanda da Costa Lima Rosa Silva - OAB/MT nº 15.793
PARECER CONCLUSIVO
Meritíssimo Juiz Eleitoral,
Tratam os presentes autos da prestação de contas anual do Partido da Social Democracia
Brasileira-PSDB de Várzea Grande/MT, relativa ao exercício de 2014.
Após as verificações preliminares nos documentos e informações constantes dos autos,
observando-se os preceitos ditados pela Lei nº 9.096/95 e Resolução/TSE nº 23.464/2015, cumpre
informar (arts. 35 e 36, da Res. TSE nº 23.546/2017) que:
I - A prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral pelo Partido Democrático Trabalhista-PDT
de Várzea Grande/MT, relativa ao exercício de 2014, é intempestiva, uma vez que foi encaminhada
no dia 08/05/2019, ou seja, após o prazo previsto no artigo 32 da Lei 9.096/95 (30/04/2015),
conforme se observa no protocolo de fls. 02.
II - Após exame preliminar, às fls. 48/49, bem como após devidamente intimado o partido para
regularização das inconsistências elencadas, foram apresentadas todas as peças que devem
compor a prestação de contas, conforme determinada no artigo 29 da Resolução TSE nº 23.464
/2015.
III - As peças apresentadas contemplam as assinaturas pertinentes e também, a assinatura de um
profissional habilitado em contabilidade, conforme determinado no artigo 29 da Resolução/TSE nº
23.464/2015, demonstrando que a agremiação mantém escrituração contábil de forma a permitir a
aferição de suas receitas e a destinação de suas despesas, bem como a sua situação patrimonial,
cuja determinação está contida no artigo 3º da mencionada Resolução.
V - As peças entregues demonstram que o partido não registrou recebimento/movimentação de
recursos do fundo partidário. Em consulta ao relatório disponibilizado pela Controladoria do
Controle Interno e Auditoria-CCIA do E. TRE/MT, consta repasse apenas para a Direção Municipal
do partido em Cuiabá/MT, no exercício de 2014. Ainda, em consulta ao Sistema SPCA da Justiça
Eleitoral, às fls. 69, consta que o partido não registrou movimentação financeira no exercício de
2014.
VI - O processamento da presente prestação de contas observou as normas processuais previstas
na Resolução/TSE nº 23.432/2014 (artigo 67, §1º) e na Resolução/TSE nº 23.546/2017 (artigo 65,
§1º), de acordo com as respectivas vigências, sendo que a análise das contas apresentadas
respeitou as normas materiais previstas na Resolução/TSE nº 23.546/2017, pois a mesma se
refere ao exercício financeiro de 2014.
Portanto, com fundamento no resultado dos exames ora relatados, é o parecer pela APROVAÇÃO
COM RESSALVAS da prestação de contas exercício 2014 do Partido da Social Democracia
brasileira-PSDB de Várzea Grande, nos termos da Resolução/TSE nº 23.546/2017,
Várzea Grande/MT, 08 de outubro de 2019.
MARCIO NEI RIBEIRO
Técnico Judiciário

ATOS DA 57ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 26-79.2018.6.11.0057
(PROTOCOLO Nº 8418/2018)

-

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS

Partido: PR - PARTIDO DA REPÚBLICA - Paranatinga
Exercício Financeiro - 2017
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Exercício Financeiro - 2017
Advogado: não há
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Municipal do PR PARTIDO DA
REPÚBLICA DE PARANATINGA-MT, relativa ao exercício de 2017, conforme dispõem os artigos
30 e seguintes da Lei 9.096/1995 e Resolução TSE nº 23.464/2015.
Instados a regularizar sua representação processual (fls. 72/74), posto que a agremiação
apresentou suas contas sem estar representada por advogado, contrariando o disposto no artigo
29, XX, da Resolução TSE nº 23.546/2017, os prestadores de contas deixaram transcorrer in albis
o prazo judicialmente concedido para regularização de sua capacidade postulatória (f. 75).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Há óbice intransponível à instauração da relação jurídica processual e ao subsequente julgamento
de mérito, consistente na ausência de capacidade postulatória dos prestadores de contas.
Com efeito, o PR PARTIDO DA REPÚBLICA DE PARANATINGA-MT e seus representantes,
mesmo após efetiva intimação, deixaram de constituir advogado que os representasse, restando,
portando, evidente a falta de capacidade postulatória dos peticionantes.
Não obstante a inexistência de procuração juntada aos autos, e de não haver nenhuma peça
contábil assinada por advogado, também foi promovida a intimação do advogado mencionado a fls.
33 via DJE - Diário da Justiça Eletrônico a fls. 74, sem que a irregularidade fosse sanada.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº
23.464/2015.
Ante o exposto, tendo em vista o descumprimento, pela parte autora, do ônus processual que
implica a impossibilidade do prosseguimento do feito, indefiro as contas apresentadas e, com fulcro
no artigo 37-A da Lei nº 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE nº 23.464/2015, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do PR PARTIDO DA
REPÚBLICA DE PARANATINGA-MT com a suspensão imediata da distribuição ou repasse de
novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2017 (fls. 80
/verso), deixo de aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Deixo, também, de determinar a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal em face
do decidido na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6032/2018.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Paranatinga-MT, 8 de outubro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº: 16-98.2019.6.11.0057
(PROTOCOLO Nº 14.671/2019)

-

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS

Interessado: PARTIDO DEMOCRATAS - DEM DE GAÚCHA DO NORTE-MT
Presidente do Partido: JAIME DIAS PEREIRA FILHO
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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Interessado: PARTIDO DEMOCRATAS - DEM DE GAÚCHA DO NORTE-MT
Presidente do Partido: JAIME DIAS PEREIRA FILHO
Tesoureiro (a) do Partido: NEIF CAVALCANTE NETO
Vistos etc.
Tratam os presentes autos da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente
ao exercício 2018, apresentada pelo Diretório Municipal/Comissão Provisória do PARTIDO
DEMOCRATAS - DEM DE GAÚCHA DO NORTE-MT, conforme dispõe os artigos 32 e seguintes
da Lei 9.096/95 e Resolução TSE nº 23.546/2017.
Procedida à análise nos termos do artigo 45, da Resolução TSE nº 23.546/2017, o Parecer
Técnico sugeriu a aprovação das contas referentes ao exercício financeiro de 2018 apresentadas
pelo Partido Democratas (DEM) - Gaúcha do Norte/MT (fl. 15).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas do Partido
Democratas (DEM) - Gaúcha do Norte/MT (fls. 17/18verso).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
De início, é de se ressaltar que inexiste movimentação financeira nos extratos bancários do Partido
Democratas (DEM) - Gaúcha do Norte/MT juntados às fls. 11/12. Tampouco houve impugnação de
qualquer interessado.
Consta nos autos, ainda, parecer favorável à aprovação das contas tanto da análise técnica (fl. 15)
quanto do Ministério Público Eleitoral (fls. 17/18verso).
Diante do exposto, determino o arquivamento da presente Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Democratas (DEM) - Gaúcha do Norte/MT,
referente ao exercício de 2018, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E
APROVADAS as respectivas contas, com fulcro no art. 45, VIII, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Ciência ao Ministério
Público Eleitoral.
Transitado em julgado e, em cumprimento às formalidades legais, lancem-se as informações
necessárias no Sistema SICO e arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Paranatinga, 8/10/2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
AUTOS Nº 17-83.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO AVANTE 70 PARANATINGA
INTERESSADOS: EDGAR JERONIMO DE MENESES, PRESIDENTE
FLAVIO BATISTA DE OLIVEIRA, TESOUREIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Em face do informado à fl. 2, notifique o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente e
tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração de
que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em relação aos partidos não vigentes, proceda a comunicação ao diretório estadual da agremiação.

Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 18-68.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT PARANATINGA
INTERESSADOS: DENIZE FRIZON, PRESIDENTE
LEOPOLDO VALCINDRO, TESOUREIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Em face do informado à fl. 2, notifique o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente e
tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração de
que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em relação aos partidos não vigentes, proceda a comunicação ao diretório estadual da agremiação.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 34-22.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB GAÚCHA DO NORTE
INTERESSADOS: ARLETE FATIMA RAUBER, PRESIDENTE
JURANDIR ANTONIO BOTINI, TESOUREIRO
PAULO DE CAMPOS BORGES JUNIOR, PRESIDENTE ESTADUAL
RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO, TESOUREIRO ESTADUAL
ADRIANA CONDE COSTA CUISSI, TESOUREIRO ADJ ESTADUAL
AYLON DAVID NEVES, TESOUREIRO ADJ ESTADUAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Em face do informado à fl. 2, notifique o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente e
tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração de
que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em relação aos partidos não vigentes, proceda a comunicação ao diretório estadual da agremiação.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 33-37.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD GAÚCHA DO NORTE
INTERESSADOS: FLAVIO FERREIRA DA SILVA, 1 TESOUREIRO
ANTONIO CORTESA DOS SANTOS, 2 TESOUREIRO
VERA NICE SHUCK REGELMEIER, 2 TESOUREIRO
CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO, PRESIDENTE ESTADUAL
DJALMA SILVESTRE FERNANDES, 1 TESOUREIRO ESTADUAL
NEURILAN FRAGA, 2 TESOUREIRO ESTADUAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Em face do informado à fl. 2, notifique o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente e
tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração de
que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em relação aos partidos não vigentes, proceda a comunicação ao diretório estadual da agremiação.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 32-52.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA PMB GAÚCHA DO NORTE
INTERESSADOS: MAURO JUNGES, PRESIDENTE
CARMEM EVANI BRONSTRUP JUNGES, TESOUREIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Em face do informado à fl. 2, notifique o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente e
tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração de
que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em relação aos partidos não vigentes, proceda a comunicação ao diretório estadual da agremiação.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 31-67.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT GAÚCHA DO NORTE
INTERESSADOS: VANDRE FURLAN, PRESIDENTE
JOAO CERVANTE, TESOUREIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Em face do informado à fl. 2, notifique o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente e
tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração de
que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em relação aos partidos não vigentes, proceda a comunicação ao diretório estadual da agremiação.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 30-82.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO REPUBLICANOS PARANATINGA
INTERESSADOS: EUDICLEBI DE ARAUJO, PRESIDENTE
EUSELI DA SILVA SOUSA, TESOUREIRO
ADILTON DOMINGOS SACHETTI, PRESIDENTE ESTADUAL
ANDERSON VIDAL DOS SANTOS, TESOUREIRO ESTADUAL
ROGERIO ROSSETTI MARTINS, 2 TESOUREIRO ESTADUAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Em face do informado à fl. 2, notifique o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente e
tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração de
que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em relação aos partidos não vigentes, proceda a comunicação ao diretório estadual da agremiação.

Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 19-53.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE PHS PARANATINGA
INTERESSADOS: CARLOS COELHO DE SOUZA, PRESIDENTE
MARCELO LUIZ DAS NEVES, TESOUREIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Em face do informado à fl. 2, notifique o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente e
tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração de
que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em relação aos partidos não vigentes, proceda a comunicação ao diretório estadual da agremiação.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 20-38.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO LIBERAL PL PARANATINGA
INTERESSADOS: PEDRO DALLA NORA, PRESIDENTE
OSVALDO ALVES DE MENEZES, TESOUREIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Em face do informado à fl. 2, notifique o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente e
tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração de
que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em relação aos partidos não vigentes, proceda a comunicação ao diretório estadual da agremiação.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 21-23.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO PODEMOS PODE PARANATINGA
INTERESSADOS: JEREMIAS EUCLIDES DOS SANTOS, PRESIDENTE
GEOVANI DE LIMA FERREIRA, TESOUREIRO
JOSE ANTONIO DOS SANTOS MEDEIROS, PRESIDENTE EST
LIDIANE MIEKO YAMAMOTO, TESOUREIRO-GERAL ESTADUAL
WELLINGTON DE MOURA PORTELA, TESOUREIRO ADJUNTO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Em face do informado à fl. 2, notifique o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente e
tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração de
que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em relação aos partidos não vigentes, proceda a comunicação ao diretório estadual da agremiação.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 22-08.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSITA PRP PARANATINGA
INTERESSADOS: LINDIENEIDE BELEM DE FREITAS, PRESIDENTE
JOVENAL DE SOUZA SILVA, TESOUREIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Em face do informado à fl. 2, notifique o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente e
tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração de
que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em relação aos partidos não vigentes, proceda a comunicação ao diretório estadual da agremiação.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.

Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 23-90.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB PARANATINGA
INTERESSADOS: VICENTE DE PAULO RODRIGUES, PRESIDENTE
EDSON AGRIPINO DA SILVA, TESOUREIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Em face do informado à fl. 2, notifique o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente e
tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração de
que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em relação aos partidos não vigentes, proceda a comunicação ao diretório estadual da agremiação.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 24-75.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO PSC PARANATINGA
INTERESSADOS: JOSE FERREIRA DA SILVA, PRESIDENTE
JUNHO MARTINS DE SIQUEIRA, TESOUREIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Em face do informado à fl. 2, notifique o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente e
tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração de
que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em relação aos partidos não vigentes, proceda a comunicação ao diretório estadual da agremiação.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2019.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 25-60.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSC PARANATINGA
INTERESSADOS: JORGE JOSE ZAMAR NETO, PRESIDENTE
JOSE AUGUSTO LONGHINI, TESOUREIRO
CLAUDIO LUIZ DUCATTI, 2 TESOUREIRO
CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO, PRESIDENTE EST
DJALMA SILVESTRE FERNANDES, TESOUREIRO ESTADUAL
NEURILAN FRAGA, 2 TESOUREIRO ESTADUAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Em face do informado à fl. 2, notifique o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente e
tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração de
que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em relação aos partidos não vigentes, proceda a comunicação ao diretório estadual da agremiação.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 26-45.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB PARANATINGA
INTERESSADOS: PAULO JOSE CANAVERDE COSTA, PRESIDENTE
MARCOS VINICIUS DE CAMPOS, TESOUREIRO
PAULO DE CAMPOS BORGES JUNIOR, PRESIDENTE ESTADUAL
RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO, TESOUREIRO ESTADUAL
ADRIANA CONDE COSTA CUISSI, TESOUREIRO ADJ ESTADUAL
AYLON DAVID NEVES, TESOUREIRO ADJ ESTADUAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Em face do informado à fl. 2, notifique o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente e
tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração de
que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em relação aos partidos não vigentes, proceda a comunicação ao diretório estadual da agremiação.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 27-30.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO SOCIAL LIBERAL PSL PARANATINGA
INTERESSADOS: BENEDITO FRANCISCO MOREIRA, PRESIDENTE
TEODOMIRO FERREIRA DA SILVA , TESOUREIRO
MARCELO ARRUDA CORDEIRO, PRESIDENTE ATUAL
LEANDRO VERDELIO, TESOUREIRO ATUAL
EWANDO BARBOSA DOMINGOS, TESOUREIRO ATUAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Em face do informado à fl. 2, notifique o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente e
tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração de
que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em relação aos partidos não vigentes, proceda a comunicação ao diretório estadual da agremiação.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 28-15.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO DOS TRABALHADORES PT PARANATINGA
INTERESSADOS: VALMIR ALVES DE MIRANDA, PRESIDENTE
ADMILTON APARECIDO GOMES LEMES, TESOUREIRO
RUTH RETAMIRO STEPANOV, TESOUREIRO
VALDIR MENDES BARRANCO, PRESIDENTE ESTADUAL
ELEN CAROLINA MARTINS, TESOUREIRO ESTADUAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Em face do informado à fl. 2, notifique o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente e
tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração de
que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em relação aos partidos não vigentes, proceda a comunicação ao diretório estadual da agremiação.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 29-97.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO VERDE PV PARANATINGA
INTERESSADOS: RAFAEL DELA JUSTINA, PRESIDENTE
ENEIDA VENANCIO MIGNOT ROBHA, TESOUREIRO
JOSE ROBERTO STOPA, PRESIDENTE ESTADUAL
ANDERSON CARVALHO MATOS, TESOUREIRO ESTADUAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Em face do informado à fl. 2, notifique o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente e
tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração de
que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em relação aos partidos não vigentes, proceda a comunicação ao diretório estadual da agremiação.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Paranatinga/MT, 8 de outubro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

ATOS DA 60ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº. 15/2019/60ª ZE-MT
O Excelentíssimo Sr. Dr. PEDRO DAVI BENETTI, MM. Juiz da 60ª Zona Eleitoral, com sede na
cidade de Campo Novo do Parecis-MT, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos
pelo presente edital, que virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do Processo nº 730.2019.6.11.0060 - Classe PC, em trâmite neste juízo, tendo em vista a informação de que a
candidata VANESSA LIMA NOGUEIRA não foi encontrada no endereço por ela indicado por
ocasião do registro de candidatura, e estando em local incerto e não sabido, não sendo possível
citá-la pessoalmente, nestas condições foi determinada a citação pelo presente edital, para que, no
prazo de 3 (três) dias, manifeste-se quanto a não apresentação da prestação de contas das
Eleições 2016, sob pena de serem julgadas como não prestadas.
O prazo fluirá após o decurso do prazo de 20 (vinte) dias da sua publicação no Diário da Justiça
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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O prazo fluirá após o decurso do prazo de 20 (vinte) dias da sua publicação no Diário da Justiça
Eletrônico deste Tribunal.
Eu, Marcos José Muniz Costa, Técnico Judiciário, digitei e assino, por ordem, o presente edital, por
força da Portaria 02/2017-60ª ZE/MT.
Sede do Juízo: Av. Brasil, 1200 NE, Centro, Cartório Eleitoral, Campo Novo do Parecis - MT, CEP
78360-000 - zona60@tre-mt.gov.br. (65) 3382-2101/2572.
Campo Novo do Parecis-MT, 8 de outubro de 2019.
MARCOS JOSE MUNIZ COSTA
Técnico Judiciário
Portaria 02/2017 60ª ZE/MT

ATOS DA 61ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 061/2019/61ZE - RELATÓRIO DE OPERAÇÕES ELEITORAIS
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE, MM.
Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que está
disponível

para

consulta

no

link

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

/anexos_de_normativos-edital-61-2019-201910080749112731b6392e42d6467588a00a030fa68a813.pdf) a relação de operações eleitorais (alistamentos,
transferências, revisões e pedidos de 2ª via) realizados nesta 61ª Zona Eleitoral no período
compreendido entre 16/09/2019 a 30/09/2019, nos termos do art. 17, § 1º e art. 18, § 5º da
Resolução TSE nº 21538/03 c/c art. 77, II e art. 45, §§ 6º e 7º do Código Eleitoral., ficando neste
mesmo ato intimados os interessados para, querendo, interporem recurso contra o deferimento
/indeferimento de tais operações no prazo de 10 dias, contados desta publicação.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a publicação
do presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado

e

passado,

nesta

cidade

de

Comodoro/MT,

8

de

outubro

de

2019.

Eu,

___________________________________, Walter Figueirêdo Costa Neto, Analista Judiciário Área Judiciária, digitei e subscrevi. NADA MAIS.
WALTER FIGUEIRÊDO COSTA NETO
Analista Judiciário

EDITAL Nº 060/2019/61ZE - RELATÓRIO DE OPERAÇÕES ELEITORAIS
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE, MM.
Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que está
disponível

para

consulta

no

link

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

/anexos_de_normativos-edital-60-2019-20191008074641227-0e4e49b2bb0c9dffd9cb64649f6f6f0c.
pdf) a relação de operações eleitorais (alistamentos, transferências, revisões e pedidos de 2ª via)
realizados nesta 61ª Zona Eleitoral no período compreendido entre 01/09/2019 a 15/09/2019, nos
termos do art. 17, § 1º e art. 18, § 5º da Resolução TSE nº 21538/03 c/c art. 77, II e art. 45, §§ 6º e
7º do Código Eleitoral., ficando neste mesmo ato intimados os interessados para, querendo,
interporem recurso contra o deferimento/indeferimento de tais operações no prazo de 10 dias,
contados desta publicação.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a publicação
do presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado

e

passado,

nesta

cidade

de

Comodoro/MT,

8

de

outubro

de

2019.

Eu,

___________________________________, Walter Figueirêdo Costa Neto, Analista Judiciário Área Judiciária, digitei e subscrevi. NADA MAIS.
WALTER FIGUEIRÊDO COSTA NETO
Analista Judiciário

EDITAL Nº 059/2019/61ZE - RELATÓRIO DE OPERAÇÕES ELEITORAIS
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE, MM.
Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que está
disponível

para

consulta

no

link

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

/anexos_de_normativos-edital-59-2019-20191008074227527dd98834f2a38ede27e0d07b80580b1a1.pdf) a relação de operações eleitorais (alistamentos,
transferências, revisões e pedidos de 2ª via) realizados nesta 61ª Zona Eleitoral no período
compreendido entre 16/08/2019 a 31/08/2019, nos termos do art. 17, § 1º e art. 18, § 5º da
Resolução TSE nº 21538/03 c/c art. 77, II e art. 45, §§ 6º e 7º do Código Eleitoral., ficando neste
mesmo ato intimados os interessados para, querendo, interporem recurso contra o deferimento
/indeferimento de tais operações no prazo de 10 dias, contados desta publicação.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a publicação
do presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado

e

passado,

nesta

cidade

de

Comodoro/MT,

8

de

outubro

de

2019.

Eu,

___________________________________, Walter Figueirêdo Costa Neto, Analista Judiciário Área Judiciária, digitei e subscrevi. NADA MAIS.
WALTER FIGUEIRÊDO COSTA NETO
Analista Judiciário

EDITAL Nº 062/2019/61ZE - RELATÓRIO DE OPERAÇÕES ELEITORAIS
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE, MM.
Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que está
disponível

para

consulta

no

link

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

/anexos_de_normativos-edital-62-2019-20191008075053604737332c85e3dab821667f794a2acb519.pdf) a relação de inscrições eleitorais canceladas em razão
de óbitos informados no mês de AGOSTO de 2019 nesta 61ª Zona Eleitoral, ficando neste mesmo
ato intimados os interessados para, querendo, interporem recurso no prazo de 05 dias, contados
desta publicação.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a publicação
do presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado

e

passado,

nesta

cidade

de

Comodoro/MT,

8

de

outubro

de

2019.

Eu,

___________________________________, Walter Figueirêdo Costa Neto, Analista Judiciário Área Judiciária, digitei e subscrevi. NADA MAIS.
WALTER FIGUEIRÊDO COSTA NETO
Analista Judiciário

EDITAL Nº 063/2019/61ZE - RELATÓRIO DE OPERAÇÕES ELEITORAIS

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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EDITAL Nº 063/2019/61ZE - RELATÓRIO DE OPERAÇÕES ELEITORAIS
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE, MM.
Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que está
disponível

para

consulta

no

link

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

/anexos_de_normativos-edital-63-2019-20191008075227423916b2755b6d04c9839037653f2de270d.pdf) a relação de inscrições eleitorais canceladas em razão
de óbitos informados no mês de SETEMBRO de 2019 nesta 61ª Zona Eleitoral, ficando neste
mesmo ato intimados os interessados para, querendo, interporem recurso no prazo de 05 dias,
contados desta publicação.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a publicação
do presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado

e

passado,

nesta

cidade

de

Comodoro/MT,

8

de

outubro

de

2019.

Eu,

___________________________________, Walter Figueirêdo Costa Neto, Analista Judiciário Área Judiciária, digitei e subscrevi. NADA MAIS.
WALTER FIGUEIRÊDO COSTA NETO
Analista Judiciário

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

