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ATOS DO PLENO
RESOLUÇÕES
PUBLICAÇÃO DE EDITAL-RESOLUÇÃO Nº 242/2019
Para conhecimento das partes interessadas e demais efeitos legais, publica-se a(s) seguinte(s)
Resolução(ões):
1) RESOLUÇÃO Nº 2364
PROCESSO Nº 45-54.2018.6.11.0035 - CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO - RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO
DE SERVIÇOS PRESTADOS À JUSTIÇA ELEITORAL - JUÍNA/MT - 35º ZONA ELEITORAL
RECORRENTE(S): JOSÉ AIRTON BEZERRA LIMA JÚNIOR
RECORRIDO(S): JUIZ ELEITORAL DA 35º ZONA ELEITORAL
RELATOR: DOUTOR FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
RECURSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE DIAS À DIPOSIÇÃO DA
JUSTIÇA ELEITORAL. ARTIGO 98 DA LEI Nº 9.504/1997. LEI DAS ELEIÇÕES. ALEGAÇÃO DE
EQUÍVOCO POR NÃO INCLUSÃO DE UM DIA REFERENTE AO PLEITO DE 2018.
INOCORRÊNCIA. DATA NA QUAL O CIDADÃO APENAS COMPARECEU AO CARTÓRIO PARA
RECEBIMENTO DE MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO.
Cuiabá, 24 de outubro de 2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI-Presidente
DOUTOR FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA-Relator
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DOUTOR FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA-Relator
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos cinco dias do mês de
novembro do ano dois mil e dezenove.
WEBER QUIRINO DE ANDRADE
Secretário Judiciário, em substituição

ACÓRDÃOS
PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 243/2019
Para conhecimento das pessoas interessadas e demais efeitos legais publica(m)-se o(s) seguinte
(s) acórdão(s):
1)ACÓRDÃO Nº 27634
PROCESSO Nº 217-67.2016.6.11.0034 - CLASSE - E.Dcl. no RE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES - CANDIDATOS REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC - CANDIDATO - CARGO - VEREADOR - CHAPADA DOS
GUIMARÃES/MT - 34ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
EMBARGANTE(S): THOMAS JEFFERSON XAVIER MOREIRA
ADVOGADO(S): ANDRÉ STUMPF JACOB GONÇALVES - OAB: 5.362/MT
EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embora o embargante tente a todo custo posicionar como diretrizes contraditórias não existe
qualquer incoerência ou prejuízo em se reconhecer a legitimidade recursal do Ministério Público e
determinar a apreciação pelo magistrado a quo da inelegibilidade arguida no bojo da ação de
impugnação, sobre a qual já havia sido oportunizado ao candidato manifestar-se em pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos Constituição Federal.
2. A distinção pretendida pelo embargante entre inelegibilidade de natureza constitucional e
infraconstitucional, somente teria aplicabilidade na hipótese de recurso contra a expedição de
diploma RCED, no entanto, por tratar-se o caso de julgamento de registro de candidatura não se
opera a preclusão e a decadência perseguidas pelo recorrente.
3. Embargos de declaração conhecidos, porém, rejeitados.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Cuiabá, 24 de outubro de 2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI-Presidente
DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR-Relator
2)ACÓRDÃO Nº 27635
PROCESSO Nº 358-29.2016.6.11.0053 - CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - VEREADOR RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT - 53ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): PAULO SCHUH
ADVOGADO(S): ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - OAB: 3652-A/MT
RELATOR: DOUTOR FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. ELEIÇÕES
2016. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015. RETORNO DOS AUTOS À ZONA DE ORIGEM TENDO
EM VISTA A ANULAÇÃO DA PRIMEIRA SENTENÇA. NOVA DECISÃO PELA APROVAÇÃO DAS
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EM VISTA A ANULAÇÃO DA PRIMEIRA SENTENÇA. NOVA DECISÃO PELA APROVAÇÃO DAS
CONTAS SEM A OBSERVÂNCIA DA CONVERSÃO DO RITO PARA O ORDINÁRIO. AUSÊNCIA
DE

NULIDADE.

IMPROPRIEDADES

SANADAS.

SENTENÇA

MANTIDA.

RECURSO

DESPROVIDO.
1. A necessidade de conversão para o rito ordinário tem fundamento na proibição de se desaprovar
contas de candidato sob o rito sumário, conforme art. 62, "caput" da Res. TSE nº 23.463/2015,
aplicável às eleições 2016, sendo, portanto, seu pressuposto lógico a existência de um prejuízo
para o prestador das contas.
2. Caso concreto no qual, retornados os autos à zona eleitoral de origem, a não conversão
resultou, desta feita, numa sentença de aprovação das contas. Ausência de qualquer nulidade.
3. Existência de despesa com combustível (gasolina) justificada pelo candidato, com a declaração
posterior de utilização de veículo próprio, tendo sido apresentado o respectivo Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuiabá, 24 de outubro de 2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI-Presidente
DOUTOR FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA-Relator
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos cinco dias do mês de
novembro do ano dois mil e dezenove.
WEBER QUIRINO DE ANDRADE
Secretário Judiciário, em substituição

ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 439/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 19, XI e XLII, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO o disposto no art. 37 da Lei nº 8.112/1990, na Resolução CNJ nº 146/2012, na
Resolução TSE nº 23.563/2018 e na Portaria TSE nº 671/2017;
CONSIDERANDO que o cargo efetivo vago disponibilizado pelo Conselho da Justiça Federal se
assemelha à exceção disposta no art. 1º, § 1º, I, da Portaria TSE nº 671/2017, alterada pelas
Portarias TSE nº 574/2018, nº 1.091/2018, nº 383/2019 e nº 602/2019, conforme Orientação SOF
/TSE nº 6/2019;
CONSIDERANDO o que consta do Processo SEI nº 7626.2019-6,
RESOLVE
Art. 1º Redistribuir para o Conselho da Justiça Federal o cargo de Analista Judiciário, Área
Judiciária, ocupado pela servidora ISADORA VALIDO RAMALHO, pertencente ao quadro
permanente deste Tribunal Regional Eleitoral e criado pela Lei nº 6.082, de 10/7/1974, recebendo,
por reciprocidade, o cargo idêntico do quadro permanente do Conselho da Justiça Federal, criado
pela Lei nº 7.746, de 30/3/1989, e declarado vago em virtude de aposentadoria, nos termos do art.
33, VII, da Lei nº 8.112/1990, conforme Portaria nº 393, de 27/9/2017, do Superior Tribunal de
Justiça, publicada no DOU nº 187, de 28/9/2017.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Cuiabá-MT, 28 de outubro de 2019.

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

DECISÕES MONOCRÁTICAS
PAE Nº 2569/2018
Vistos etc.
(...)
Estando os autos bem instruídos, e em consonância com as orientações procedimentais da
Receita Federal (http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/isencoes/isencao-do-irpf-paraportadores-de-molestia-grave), acolho a manifestação das unidades que, em uníssono, opinaram
pela regularidade da isenção em questão, cujos fundamentos utilizo como razão de decidir, nos
termos da Lei nº 9.784/1999, art. 50, § 1º, e DEFIRO o pedido para CONCEDER a isenção de
imposto de renda sobre os proventos percebidos pela aposentada deste Tribunal EMÍLIE GRÁCIE
ZATTAR ARRUDA, com efeitos a partir de 22/4/2019, sob o fundamento previsto na Lei n º 7.713
/1988, art. 6º, inciso XIV, com a redação dada pela Lei nº 11.052/2004 (direito à isenção), Lei nº
9.250/1995, art. 30 (comprovação por laudo pericial) e Decreto nº 3.000/1999, art. 39, § 5º, inciso I
(data de início do direito).
A requerente deverá ser submetida à reavaliação médica em 30/9/2020, conforme indicação no
laudo pericial (doc. 079102/2019).
À Secretaria de Gestão de Pessoas para:
I. Publicar esta decisão (somente o trecho dispositivo, preservando o sigilo das informações
individuais sobre a saúde dos servidores e pensionistas);
II. Cientificar a interessada;
III. Comunicar esta decisão à Delegacia da Receita Federal de Mato Grosso;
IV. Implementar as demais medidas decorrentes do deferimento do pedido em apreço.
Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

ATOS DA DIRETORIA GERAL
ORDENS DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO Nº 78/2019
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 item 2.2 da Cláusula Segunda do Contrato nº 28/2019;
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 1674/2019,
RESOLVE
Art. 1º AUTORIZAR a execução dos serviços descritos no objeto do Contrato nº 28/2019,
celebrado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, e a
empresa WIND SERVICE LTDA - CNPJ nº 00.877.824/0001-44.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data da sua publicação.
Cuiabá/MT, 4 de novembro de 2019.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral

DECISÕES
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DECISÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 3454/2017
Visto.
1. Feita a devida avaliação de desempenho para fins de estágio probatório do servidor Wilhiano
Souza e Silva, O resultado final foi encaminhado pela comissão de avaliação de estágio probatório,
com proposta de homologação (doc. nº 81490/2019).
2. Observa-se que, ciente o(a) servidor(a) avaliado(a), em observância ao disposto no artigo 22 da
Resolução TSE 22.582/07, transcorreu prazo sem interposição de recurso (doc. 81020/2019).
3. A Lei nº 8.112/90, em seu artigo 20, § 1º, dispõe que, quatro meses antes de findo o período do
estágio probatório, a avaliação de desempenho do servidor será submetida à homologação da
autoridade competente, bem ainda a Resolução TSE nº 22.582, de 30 de agosto de 2007, ao
disciplinar o assunto, estabelece:
Art. 13. (...)
Parágrafo Único. O resultado final da avaliação será encaminhado ao Diretor-Geral para
homologação, quatro meses antes de findo o período de estágio, sem prejuízo da continuidade de
apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V do art. 10. (negritou-se)
4. Ante o exposto e nos termos do dispositivo legal, acima mencionado, homologo a avaliação de
desempenho do Estágio Probatório do servidor Wilhiano Souza e Silva, Técnico Judiciário, Área
Administrativa, do quadro permanente de pessoal deste TRE/MT.
5. Retorne à SSAA/CED para publicação desta decisão e demais providências.
Cuiabá-MT, em 4 de novembro de 2019.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 3456/2017
Visto.
1. Feita a devida avaliação de desempenho para fins de estágio probatório do servidor Erivelton
Gonçalo de Jesus, O resultado final foi encaminhado pela comissão de avaliação de estágio
probatório, com proposta de homologação (doc. nº 081154/2019).
2. Observa-se que, ciente o(a) servidor(a) avaliado(a), em observância ao disposto no artigo 22 da
Resolução TSE 22.582/07, transcorreu prazo sem interposição de recurso (doc. nº 079878/2019).
3. A Lei nº 8.112/90, em seu artigo 20, § 1º, dispõe que, quatro meses antes de findo o período do
estágio probatório, a avaliação de desempenho do servidor será submetida à homologação da
autoridade competente, bem ainda a Resolução TSE nº 22.582, de 30 de agosto de 2007, ao
disciplinar o assunto, estabelece:
Art. 13. (...)
Parágrafo Único. O resultado final da avaliação será encaminhado ao Diretor-Geral para
homologação, quatro meses antes de findo o período de estágio, sem prejuízo da continuidade de
apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V do art. 10. (negritou-se)
4. Ante o exposto e nos termos do dispositivo legal, acima mencionado, homologo a avaliação de
desempenho do Estágio Probatório do servidor Erivelton Gonçalo de Jesus, Técnico Judiciário,
Área Administrativa, do quadro permanente de pessoal deste TRE/MT.
5. Retorne à SSAA/CED para publicação desta decisão e demais acompanhamentos.
Cuiabá-MT, em 22 de outubro de 2019.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 3451/2017
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PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 3451/2017
Visto.
1. Feita a devida avaliação de desempenho para fins de estágio probatório do servidor Marcos
José Muniz Costa, O resultado final foi encaminhado pela comissão de avaliação de estágio
probatório, com proposta de homologação (doc. nº 077469/2019).
2. Observa-se que, ciente o(a) servidor(a) avaliado(a), em observância ao disposto no artigo 22 da
Resolução TSE 22.582/07, transcorreu prazo sem interposição de recurso (doc. nº 077715/2019).
3. A Lei nº 8.112/90, em seu artigo 20, § 1º, dispõe que, quatro meses antes de findo o período do
estágio probatório, a avaliação de desempenho do servidor será submetida à homologação da
autoridade competente, bem ainda a Resolução TSE nº 22.582, de 30 de agosto de 2007, ao
disciplinar o assunto, estabelece:
Art. 13. (...)
Parágrafo Único. O resultado final da avaliação será encaminhado ao Diretor-Geral para
homologação, quatro meses antes de findo o período de estágio, sem prejuízo da continuidade de
apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V do art. 10. (negritou-se)
4. Ante o exposto e nos termos do dispositivo legal, acima mencionado, homologo a avaliação de
desempenho do Estágio Probatório do servidor Marcos José Muniz Costa, Técnico Judiciário, Área
Administrativa, do quadro permanente de pessoal deste TRE/MT.
5. Retorne à SSAA/CED para publicação desta decisão e demais acompanhamentos.
Cuiabá-MT, em 21 de outubro de 2019.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
EDITAL Nº 21/2019/SCAP/CRIP/SJ
Para conhecimento e, nos termos do art. 36 do Regimento Interno do TRE/MT, publica-se o
presente Edital contendo a relação dos feitos distribuídos/redistribuídos no período de 16 a 31 de
outubro de 2019.
Prestação de Contas Nº 43-29.2017.6.11.0000
RELATOR Doutor SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
Redistribuição ao Efetivo em 17/10/2019 10:18
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro ANO 2016 - PARTIDO DEMOCRATAS - DEM/MT
REQUERENTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DEMOCRATAS - DEM/MT
ADVOGADO: ARTHUR MOURA ROSA NETO
ADVOGADO: BRUNO DEVESA CINTRA
ADVOGADO: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: BRENO DE ALMEIDA CORREA
REQUERENTE: DILMAR DAL´BOSCO, PRESIDENTE
ADVOGADO: ANILDO GONÇALO COELHO
REQUERENTE: ADRIANE NATALINA DA SILVA NASCIMENTO, TESOUREIRA
ADVOGADO: ANILDO GONÇALO COELHO
Recurso Eleitoral Nº 437-49.2016.6.11.0007
RELATOR Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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RELATOR Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Distribuição automática em 18/10/2019 10:46
RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - Cargo - Vereador Corrupção ou Fraude - CANDIDATURAS FEMININAS FICTÍCIAS - PREENCHIMENTO DE
QUOTA DE GÊNERO - ELEIÇÕES 2016 - 7ª ZONA ELEITORAL - DIAMANTINO/MT
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: EDSON DA SILVA
ADVOGADO: BENEDITA ROSALINA PEREIRA
RECORRIDO: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
RECORRIDO: SANDRO FERREIRA
ADVOGADO: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: LUIZ CARLOS GAINO
ADVOGADO: BENEDITA ROSALINA PEREIRA
RECORRIDO: LUIZ PAULO BRITO RAMOS
ADVOGADO: RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS
ADVOGADO: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: ANTONIO PRAXEDES CAPISTRANO
ADVOGADO: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: CLARICE RODRIGUES MARTINS
ADVOGADO: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: WALTER TRINDADE BAOBAID
ADVOGADO: RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS
ADVOGADO: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: JAMIL RODRIGUES BARROSO
ADVOGADO: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: NATALINO DA SILVA BARROS
ADVOGADO: BENEDITA ROSALINA PEREIRA
RECORRIDO: ALEXANDER INGMAR ENDLICH
ADVOGADO: BENEDITA ROSALINA PEREIRA
RECORRIDO: JOANILSON NASCIMENTO DE SOUZA
ADVOGADO: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: KLEYTON JOSÉ ALEIXO DA SILVA
RECORRIDO: ABIDES DE OLIVEIRA PIRES
ADVOGADO: RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS
ADVOGADO: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: TATIANE RITA ONORI
ADVOGADO: RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS
ADVOGADO: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: MARLY TEREZINHA BRUNO
ADVOGADO: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: GERUZA ARAUJO
RECORRIDO: SANDRA DA SILVA FERREIRA GARGNIN
RECORRIDO: COLIGAÇÃO TODOS POR DIAMANTINO II
Recurso Eleitoral Nº 2-41.2017.6.11.0007
RELATOR Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Distribuição por prevenção, por prevenção em 18/10/2019 10:50
RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - Cargo - Vereador 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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RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - Cargo - Vereador Corrupção ou Fraude - CANDIDATURAS FEMININAS FICTÍCIAS - PREENCHIMENTO DE
QUOTA DE GÊNERO - ELEIÇÕES 2016 - 7ª ZONA ELEITORAL - DIAMANTINO/MT
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: SANDRO FERREIRA
ADVOGADO: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: LUIZ PAULO BRITO RAMOS
ADVOGADO: RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS
ADVOGADO: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: ANTONIO PRAXEDES CAPISTRANO
ADVOGADO: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: CLARICE RODRIGUES MARTINS
ADVOGADO: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: WALTER TRINDADE BOABAIDE
ADVOGADO: RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS
ADVOGADO: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: JAMIL RODRIGUES BARROSO
ADVOGADO: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: JOANILSON NASCIMENTO DE SOUZA
ADVOGADO: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: ABIDES DE OLIVEIRA PIRES
ADVOGADO: RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS
ADVOGADO: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: TATIANE RITA ONORI
ADVOGADO: RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS
ADVOGADO: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: MARLY TEREZINHA BRUNO
ADVOGADO: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: EDSON DA SILVA
ADVOGADO: BENEDITA ROSALINA PEREIRA
RECORRIDO: LUIZ CARLOS GAINO
ADVOGADO: BENEDITA ROSALINA PEREIRA
RECORRIDO: NATALINO DA SILVA BARROS
ADVOGADO: BENEDITA ROSALINA PEREIRA
RECORRIDO: ALEXANDER INGMAR
ADVOGADO: BENEDITA ROSALINA PEREIRA
RECORRIDO: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
ADVOGADO: RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS
RECORRIDO: KLEYTON JOSÉ ALEIXO DA SILVA
ADVOGADO: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: GERUZA ARAUJO
ADVOGADO: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: SANDRA DA SILVA FERREIRA GARGNIN
ADVOGADO: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: COLIGAÇÃO TODOS POR DIAMANTINO II
Revisão de Eleitorado Nº 25-98.2019.6.11.0012
RELATOR Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Distribuição ao Corregedor, por competência exclusiva em 18/10/2019 11:03
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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RELATOR Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Distribuição ao Corregedor, por competência exclusiva em 18/10/2019 11:03
REVISÃO DO ELEITORADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - COLETA DE DADOS
BIOMÉTRICOS - 12ª ZONA ELEITORAL - DOM AQUINO/MT
REQUERENTE: 12ª ZONA ELEITORAL - DOM AQUINO/MT
Recurso Eleitoral Nº 62-75.2017.6.11.0019
RELATOR Doutor ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Distribuição automática em 18/10/2019 11:24
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2016 - 19ª ZONA ELEITORAL - TANGARÁ DA SERRA/MT
RECORRENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB - NOVA
OLÍMPIA/MT
ADVOGADO: PEDRO ROSA NETO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Inquérito Nº 24-86.2019.6.11.0021
RELATOR Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Distribuição automática em 18/10/2019 12:31
INQUÉRITO - Falsidade Ideológica - OMISSÃO DE BENS - DECLARAÇÃO DE BENS PARA FINS
DE REGISTRO DE CANDIDATURA- REF IPL Nº 089/2019 - TOMBO 2019 - SR/PF/MT ELEIÇÕES 2016 - 21ª ZONA ELEITORAL - LUCAS DO RIO VERDE/MT
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: OTAVIANO OLAVO PIVETA
Recurso Eleitoral Nº 96-05.2018.6.11.0055
RELATOR Doutor BRUNO D`OLIVEIRA MARQUES
Distribuição automática em 22/10/2019 13:29
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Partido Político Órgão de Direção Municipal - ELEIÇÕES 2018 - 55ª ZONA ELEITORAL - CUIABÁ/MT
RECORRENTE: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO VERDE DE CUIABÁ/MT
ADVOGADO: PAULOSALEM PEREIRA GONÇALVES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recurso Eleitoral Nº 54-53.2018.6.11.0055
RELATOR Doutor ARMANDO BIANCARDINI CANDIA
Distribuição automática em 22/10/2019 13:29
RECURSO ELEITORAL - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão
de Direção Municipal - EXERCÍCIO 2017 - 55ª ZONA ELEITORAL - CUIABÁ/MT
RECORRENTE: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO VERDE DE CUIABÁ/MT
ADVOGADO: PAULOSALEM PEREIRA GONÇALVES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recurso Criminal Nº 49-88.2018.6.11.0036
RELATOR Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Distribuição automática em 28/10/2019 11:26
RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna - ELEIÇÕES
2018 - 36ª ZONA ELEITORAL - FELIZ NATAL/MT
RECORRENTE: ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JULIANO BERTICELLI
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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ADVOGADO: JULIANO BERTICELLI
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Revisão de Eleitorado Nº 50-84.2019.6.11.0021
RELATOR Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Distribuição ao Corregedor, por competência exclusiva em 28/10/2019 14:29
REVISÃO DO ELEITORADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - COLETA DE DADOS
BIOMÉTRICOS - 21ª ZONA ELEITORAL - TAPURAH/MT
REQUERENTE: 21ª ZONA ELEITORAL - TAPURAH/MT
Revisão de Eleitorado Nº 24-77.2019.6.11.0024
RELATOR Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Distribuição ao Corregedor, por competência exclusiva em 28/10/2019 14:29
REVISÃO DO ELEITORADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - COLETA DE DADOS
BIOMÉTRICOS - 24ª ZONA ELEITORAL - PARANAÍTA/MT
REQUERENTE: 24ª ZONA ELEITORAL - PARANAÍTA/MT
Prestação de Contas Nº 119-53.2017.6.11.0000
RELATOR Doutor BRUNO D`OLIVEIRA MARQUES
Redistribuição por término do biênio do Relator em 29/10/2019 11:12
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PARTIDOS POLÍTICOS - ÓRGÃO
DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA - ANO 2016 - PARTIDO DA REPÚBLICA - PR/MT - REFERENTE
INFORMAÇÃO 13/2017/CRIP/SJ/TRE-MT- CONTAS NÃO PRESTADAS
REQUERENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA - PR/MT
ADVOGADO: WAGNER DE BARROS FERRETI
ADVOGADO: GILMAR MOURA DE MOURA
ADVOGADO: MAURICIO CASTILHO SOARES
ADVOGADO: WELITON GARCIA
REQUERENTE:

WELLINGTON

ANTÔNIO

FAGUNDES,

PRESIDENTE

DA

COMISSÃO

PROVISÓRIA REGIONAL DO PR/MT
REQUERENTE: CÉSAR ROBERTO ZILIO, TESOUREIRO
REVISÃO DE ELEITORADO Nº 18-95.2019.6.11.0048
RELATOR DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
DISTRIBUIÇÃO AO CORREGEDOR, POR COMPETÊNCIA EXCLUSIVA EM 30/10/2019 08:05
REVISÃO DO ELEITORADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ALISTAMENTO ELEITORAL COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS - 48ª ZONA ELEITORAL - COTRIGUAÇU/MT
REQUERENTE: 48ª ZONA ELEITORAL - COTRIGUAÇU/MT
RECURSO ELEITORAL Nº 467-03.2016.6.11.0034
RELATOR DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 30/10/2019 12:31
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES
2016 - 34ª ZONA ELEITORAL - CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT
ADVOGADA: ROSANE COSTA ITACARAMBY
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
HABEAS CORPUS Nº 0600395-64.2019.6.11.0000
RELATOR: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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HABEAS CORPUS Nº 0600395-64.2019.6.11.0000
RELATOR: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO EM 21/10/2019
HABEAS CORPUS - LIBERATÓRIO (11704)
PACIENTE: ALEXANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO: SONISE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES - OAB/MT21092/O
ADVOGADO: PATRICIA NAVES MAFRA - OAB/MT21447/O
ADVOGADO: LENINE POVOAS DE ABREU - OAB/MT17120/O
IMPETRADO: JUÍZO DA 39ª ZONA ELEITORAL
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0600400-86.2019.6.11.0000
RELATOR: GILBERTO GIRALDELLI
DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO EM 21/10/2019
DESIGNAÇÃO DE JUIZ ELEITORAL (11564)
INTERESSADO: SEÇÃO DE REGISTRO DE MEMBROS E JUÍZOS ELEITORAIS
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
PETIÇÃO Nº 0600401-71.2019.6.11.0000
RELATOR: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO EM 21/10/2019
CONTAS (11692) CONTAS - APRESENTAÇÃO DE CONTAS (11693)
REQUERENTE: JULIO CESAR DA SILVA BUENO
ADVOGADO: LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB/MT5073
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0600404-26.2019.6.11.0000
RELATOR: GILBERTO GIRALDELLI
DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO EM 22/10/2019
DESIGNAÇÃO DE JUIZ ELEITORAL (11564)
INTERESSADO: SEÇÃO DE REGISTRO DE MEMBROS E JUÍZOS ELEITORAIS
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
PETIÇÃO Nº 0600409-48.2019.6.11.0000
RELATOR: BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO EM 23/10/2019
REQUERIMENTO - REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
REQUERENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL DE MATO GROSSO
ADVOGADO: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - OAB/MT8548
REQUERENTE: MAX JOEL RUSSI
ADVOGADO: RAFAEL SOUZA NUNES - OAB/MT14676/O
ADVOGADO: RANIELE SOUZA MACIEL - OAB/MT23424/O
ADVOGADO: LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB/MT15779/O
ADVOGADO: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - OAB/MT8548
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
PETIÇÃO Nº 0600409-48.2019.6.11.0000
RELATOR: RELATOR: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO EM 25/10/2019
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2019 - n. 3042

Cuiabá, quarta-feira, 06 de novembro de 2019

13

RELATOR: RELATOR: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO EM 25/10/2019
REQUERIMENTO - REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
REQUERENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL DE MATO GROSSO
ADVOGADO: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - OAB/MT8548
REQUERENTE: MAX JOEL RUSSI
ADVOGADO: RAFAEL SOUZA NUNES - OAB/MT14676/O
ADVOGADO: RANIELE SOUZA MACIEL - OAB/MT23424/O
ADVOGADO: LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB/MT15779/O
ADVOGADO: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - OAB/MT8548
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600410-33.2019.6.11.0000
RELATOR: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO EM 28/10/2019
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
ADVOGADO: KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB/MT15598/O
REQUERENTE: CLEDISON GONCALVES DA SILVA
REQUERENTE: GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA
REQUERENTE: LUCIEDER LUZ DA SILVA
REQUERENTE: MARCIA CONCEICAO DOS SANTOS
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 0600412-03.2019.6.11.0000
RELATOR: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA
DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO EM 29/10/2019
REQUERENTE: PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL DE MATO GROSSO
ADVOGADO: BRENO DE ALMEIDA CORREA - OAB/MT15802/O
REQUERENTE: FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO
REQUERENTE: JOSE ROBERTO BEZERRA
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 0600413-85.2019.6.11.0000
RELATOR: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO EM 29/10/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS
REQUERENTE; PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600414-70.2019.6.11.0000
RELATOR: FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO EM 29/10/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO (12602)
REQUERENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
ADVOGADO: THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ - OAB/MT23724/O
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600415-55.2019.6.11.0000
RELATOR: SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600415-55.2019.6.11.0000
RELATOR: SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO EM 30/10/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO (12048)
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO (12602)
REQUERENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
ADVOGADO: THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ - OAB/MT23724/O
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600418-10.2019.6.11.0000
RELATOR: LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO EM 30/10/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO (12048)
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO (12602)
REQUERENTE: DEMOCRATAS
ADVOGADO: WALTER DJONES RAPUANO - OAB/MT16505/B
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 04 de novembro de 2019.
WEBER QUIRINO DE ANDRADE
Secretário Judiciário, em substituição

INTIMAÇÕES
PETIÇÃO Nº 94-40.2017.6.11.0000
ASSUNTO: REQUERIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013 - REFERENTE AO PROCESSO Nº 104-89.2014.6.11.0000 - CLASSE: PC - PARTIDO
TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B/MT
REQUERENTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B/MT
Advogado: Daniel Andrade Rezende Maia - OAB: 104.717/Mg
Advogada: Camila Soares de Oliveira - OAB: 112.051/Mg
Advogado: Lucas Amaral Gonçalves - OAB: 168.301/Mg
REQUERENTE: CAMILO REIS DUARTE, PRESIDENTE E TESOUREIRO "AH DOC",
RESOLUÇÃO Nº 001/2017
REQUERENTE: SERGIO EDUARDO CINTRA, PRESIDENTE (PERÍODO: 16/06/2011 a 14/06
/2015)
REQUERENTE: ADRIANE MARTINS DA SILVA, TESOUREIRA (PERÍODO: 15/07/2011 a 14/06
/2015)
RELATOR(A): DOUTOR JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS REQUERENTES PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA
INFORMAÇÃO SAACP/CCIA N° 146/2019 (FLS. 115/120).
Decisão/Despacho:
"Vistos etc.
Diante do parecer ministerial de fls. 97/97v., determino o envio dos autos à Coordenadoria de
Controle Interno e Auditoria para emissão de parecer.
Após, intimem-se os requerentes para manifestarem-se nos termos do artigo 75 da resolução TSE
n. 23.553/2017.
Na sequência, retornem-me os autos para decisão.
P.R.I. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de outubro de 2019.
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Cuiabá, 24 de outubro de 2019.
Armando Biancardini Candia
Juiz Membro do TRE/MT
Relator"
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 05/11/2019.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0600149-68.2019.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0600149-68.2019.6.11.0000
REQUERENTE: PODEMOS - MATO GROSSO - MT - ESTADUAL ADVOGADO: TULIANE
PATRICE FRANCHI BARROS - OAB/MT14517 INTERESSADO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS
MEDEIROS

ADVOGADO:

TULIANE

PATRICE

FRANCHI

BARROS

-

OAB/MT14517

INTERESSADO: LIDIANE MIEKO YAMAMOTO ADVOGADO: TULIANE PATRICE FRANCHI
BARROS - OAB/MT14517 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Vistos.
Defiro a adoção das providências sugeridas pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria
através do documento de Id. n.º 2410872, fixando o prazo de 20 (vinte) dias para manifestação do
partido político, nos termos do art. 34, § 3º, da Resolução TSE. 23.546/2017.
À Secretaria Judiciária para sua implementação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de outubro de 2019.
Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora em Substituição

PROCESSO 0601381-52.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0601381-52.2018.6.11.0000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO Nº 27637
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601381-52.2018.6.11.0000 - Cuiabá - MATO GROSSO
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 ANTONIO APARECIDO DE FREITAS DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: ANTONIO APARECIDO DE FREITAS ADVOGADO: ANTONIO DIAS DA COSTA
- OAB/MT23967/O ADVOGADO: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - OAB/MT15348 FISCAL DA
LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
RELATOR: FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. ELEIÇÕES 2018. LEI Nº 9.504/97. RESOLUÇÃO TSE
Nº

23.553/2017.

CANDIDATO.

DEPUTADO

ESTADUAL.

APRESENTAÇÃO

DA

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PARECER TÉCNICO E
MINISTERIAL PELA APROVAÇÃO. CONTAS APROVADAS.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
APROVAR AS CONTAS DO CANDIDATO.
Cuiabá, 24/10/2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI. Presidente
DOUTOR FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA. Relator

PROCESSO 0601267-16.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601267-16.2018.6.11.0000
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REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601267-16.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROSELI FERREIRA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: ROSELI FERREIRA DOS SANTOS ADVOGADO: JOSE NILSON VITAL JUNIOR
- OAB/MT9320/O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Na forma do art. 72, §1º da Res. TSE nº 23.553/2017, intime-se a candidata, por meio do seu
advogado (DJE-TRE/MT), para que se manifeste sobre o Relatório Preliminar para Expedição de
Diligências (Id 2289122), no prazo de 05 (cinco) dias.
Decorrido o interregno, certifique-se.
Após, diretamente, à CCIA-TRE/MT.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2019.
Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA Relator

ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
LICITAÇÕES
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
SEI nº 07403.2019-0. Objeto: Curso in company "Tesouro Gerencial" para uma turma de 20 (vinte)
servidores de duração de 24 horas/aulas, divididas em 03 (três) dias. Favorecido: Escola de
Negócios Conexxões Educação Empresarial Ltda- CNPJ 07.774.090/0001-17. Valor: R$ 16.800,00
(dezesseis mil e oitocentos reais). Fundamento Legal: art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei nº 8.666/93.
Ação: 10.14.111.02.122.0570.20GP.0051. Elemento de Despesa: 339039.48. Autorização: Valmir
Nascimento Milomem Santos, Diretor-Geral em Substituição-TRE/MT; e Ratificação: Des.
Sebastião Barbosa Farias - Presidente em Substituição do TRE-MT.
Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Presidente do TRE-MT, em substituição

CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO
PAe Nº 5067/2018- Contrato nº 25/2019. OBJETO: Produção editorial (editoração, projeto gráfico,
diagramação, arte da capa, tratamento de imagens, revisão ortográfica, impressão em sistema offset ou digital, acabamento) de Revista da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso. CONTRATADA: Gráfica e Editora Aliança LTDA - CNPJ: 02.472.396/0002-86.
Valor Estimado. R$ 66,23. Valor estimado: R$ 21.987,52. Fund. Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº
8.666/93. Vigência: 12 meses (18/09/2019 a 17/09/2020). Signatários: Pelo TRE-MT, Mauro S.
Rodrigues Diogo - Diretor-Geral; e, pela Contratada, Claudio Gonzales Ribeiro.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 1º Termo Aditivo ao CT Nº 01/2019 - SEI 06725.2019-2. CONCESSIONÁRIA: VL
HONÓRIO DA SILVA - ME. CNPJ: 19.049.058/0003-10. OBJETO: Prorrogação do Contrato.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, de 04/04/2020 até 03/01/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666
/1993, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 2.271/1997, Instrução Normativa SLTI/MPOG Nº 02/2008 e
suas alterações. SIGNATÁRIOS: pelo TRE-MT, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo - Diretor-Geral e,
pela Contratada, Vera Lúcia Honório da Silva.

MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
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MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECISÕES
PAE 2046/2014
1. Por toda a fundamentação trazida pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento por
meio da Informação nº 283/2019 - SPT/CED/SGP, doc. eletrônico nº 82441/2019, cujo teor adoto
como razão de decidir, bem ainda, tendo por sustentação a competência delegada por intermédio
do art. 5º, I, "a", da Portaria nº 117, de 18/04/2018, concedo o Adicional de Qualificação decorrente
de Ações de Treinamento, nos termos da Resolução TSE nº 23.380/2012, consoante discriminado
abaixo:
Servidor (a): FRANKLANIO SOARES MACIEL
Juros de Mora Ações do Período

Percentual Alíquota

Efeito Financeiro

Conforme Portaria
nº 19/2012 - A
partir de

16/10/2017 a 28/08/2019

6

1%

29/08/2019 a 28/08/2023

28/09/2019

2. Ressalto o que dispõe o artigo 1º, § 1º da Portaria TRE-MT nº 19/2012, Procedimento
Administrativo nº 20.362/2010:
Art. 1º - É devida a incidência de correção monetária juros de mora sobre a parcela remuneratória
paga em atraso a servidor e pensionista deste Tribunal.
§ 1º Considera-se em atraso o pagamento de parcela remuneratória paga em data superior a 30
(trinta) dias, contados, conforme o caso, do protocolo na Secretaria do Tribunal ou da
implementação do direito, quando este independer de requerimento.
3. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
deliberação e anotações, após, à Coordenadoria de Pessoal para providências relativas ao
pagamento decorrente da concessão do Adicional de Qualificação.
Cuiabá/MT, 4 de novembro de 2019.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

PAE Nº 4407/2013
1. Considerando o disposto no artigo 9º, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.416, de 15/12/2006, que versa
sobre o desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos
Quadros do Poder Judiciário Federal, mediante progressão funcional e promoção;
2. Considerando o regramento trazido pela Lei nº 12.774, de 28/12/2012 e pela Portaria Conjunta
STF nº 4/2013, regulamentados no âmbito deste TRE/MT por intermédio da Portaria TRE/MT nº
463/2013 que determinou o novo enquadramento dos servidores efetivos do Poder Judiciário;
3. Considerando o teor dos artigos 16, 17 e 18 da Resolução TSE nº 22.582/2007, que
estabelecem os critérios para a progressão dos servidores efetivos da Justiça Eleitoral;
4. Considerando ainda os dados relativos ao desempenho do (a) servidor (a) após o decurso do
prazo de 12 (doze) meses da última avaliação, bem como a manifestação da Coordenadoria de
Educação e Desenvolvimento concluindo pelo preenchimento dos requisitos necessários à
movimentação da carreira, conforme se vê na Informação nº 286/2019/SSAA/CED.
5. Considerando, ao final, a delegação de competência estabelecida pelo art. 5º, I, b, da Portaria nº
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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5. Considerando, ao final, a delegação de competência estabelecida pelo art. 5º, I, b, da Portaria nº
117/20182, CONCEDO Progressão Funcional ao (à) servidor(a) GISLENE MENDES FERREIRA
GOMES, integrante da carreira de Técnico Judiciário, Área Administrativa, passando da Classe C,
padrão 12 para a Classe C, Padrão 13, com efeitos a partir de 24/10/2019.
6. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
decisão, e após, de modo direto, à Coordenadoria de Pessoal para anotações e providências
relativas aos pagamentos decorrentes da movimentação funcional.
Cuiabá-MT, 4 de novembro de 2019.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

PAE Nº 5106/2013
1. Por toda a fundamentação trazida pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento por
meio da Informação nº 289/2019 - SPT/CED/SGP, doc. eletrônico nº 82442/2019, cujo teor adoto
como razão de decidir, bem ainda, tendo por sustentação a competência delegada por intermédio
do art. 5º, I, "a", da Portaria nº 117, de 18/04/2018, concedo o Adicional de Qualificação decorrente
de Ações de Treinamento, nos termos da Resolução TSE nº 23.380/2012, consoante discriminado
abaixo:
Servidor (a): PAULA REGINA RIBEIRO DE SOUZA
Juros de Mora Ações do Período

Percentual Alíquota

Conforme Portaria

Efeito Financeiro

nº 19/2012 - A
partir de

29/07/2013 a 01/08/2019

1

1%

02/08/2019 a 01/08/2023

01/09/2019

2. Ressalto o que dispõe o artigo 1º, § 1º da Portaria TRE-MT nº 19/2012, Procedimento
Administrativo nº 20.362/2010:
Art. 1º - É devida a incidência de correção monetária juros de mora sobre a parcela remuneratória
paga em atraso a servidor e pensionista deste Tribunal.
§ 1º Considera-se em atraso o pagamento de parcela remuneratória paga em data superior a 30
(trinta) dias, contados, conforme o caso, do protocolo na Secretaria do Tribunal ou da
implementação do direito, quando este independer de requerimento.
3. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
deliberação e anotações, após, à Coordenadoria de Pessoal para providências relativas ao
pagamento decorrente da concessão do Adicional de Qualificação.
Cuiabá/MT, 4 de novembro de 2019.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

COMUNICADOS
LISTA GERAL DE CLASSIFICAÇÃO - RESOLUÇÃO TSE Nº 23.563/2018.
DATA-BASE: 31/10/2019
A Secretária de Gestão de Pessoas em substituição , com fulcro no artigo 2º, § 2º e artigo 5º da
Resolução TRE/MT nº 625/2010, faz PUBLICAR a Lista Geral de Classificação:
Observações:
Analista Judiciário: 62 inscritos
Ordem Nome

Unidade

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10
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HELENA MARIA ZE40
1

2

DE CAMPOS

/PRIMAVERA DO 5254 0

RODRIGUES

LESTE

•ARMANDO
SUSSIA ROSA

0

0

5755 0

879 0

0

ZE39/CUIABÁ

5254 0

0

0

5243 0

0

0

0

SEC/CUIABA

5254 0

0

0

90

0

863 0

0

SEC/CUIABA

5254 0

0

0

50

0

123 0

0

ZE01/CUIABÁ

5254 0

0

0

0

0

851 0

0

5254 0

0

0

0

0

0

0

0

5254 0

0

0

0

0

0

0

0

5254 0

0

0

0

0

0

0

0

SEC/CUIABA

5181 0

673 0

0

2140 0

0

0

SEC/CUIABA

4974 0

0

0

0

0

0

0

0

4847 0

0

539 0

0

0

0

0

4847 0

0

0

961 1582 0

0

0

•KELSEN DE
3

FRANCA
MAGALHAES

27/05
/1965
01/05
/1972
03/09
/1978

•MARFISA
VIVIANE
4

CAETANO DE
ALMEIDA

05/03
/1981

MAGALHAES
ANTONIO
5

HENRIQUE
RICCI

30/03
/1973

BOAVENTURA
FABRICIO
6

NAPOLEAO

ZE45/PEDRA

TEIXEIRA

PRETA

13/01
/1979

BATISTA
•JOSEANE
MARA
7

FERREIRA

SEC/CUIABA

MOREIRA

28/03
/1980

AGUIAR
•BIANCA
8

GIORDANI

ZE05/NOVA

CARLOT

MUTUM

02/10
/1980

MORAIS
•ISAQUEU MAIA
9

DO
NASCIMENTO

08/10
/1970

•SANDRA
10

BATISTA
BEZERRA

31/05
/1978

TORRES DUPIM
•MARCELA
11

RAMALHO
TEIXEIRA MUNIZ

ZE21/LUCAS DO
RIO VERDE

22/12
/1980

•ANGELA
12

APARECIDA
GABANA DE

SEC/CUIABA

26/10
/1977

QUEIROZ
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•FABIANA LIMA
DA SILVA E SA
•ELIZABETH

14

LUZ ACACIO
HILARIO

SEC/CUIABA
ZE09/BARRA DO

20

4847 0

0

0

209 0

248 0

4847 0

0

0

0

329 0

4847 0

0

0

0

4847 0

0

0

4847 0

0

4847 0

0

0

0

0

2426 0

0

0

0

903 0

0

0

0

0

837 0

0

0

0

0

0

640 0

0

4847 0

0

0

0

0

622 0

0

4847 0

0

0

0

0

424 0

0

4847 0

0

0

0

0

0

5

0

4832 19

0

0

0

0

200 0

0

ZE06/CÁCERES

4832 0

0

0

0

0

537 0

0

ZE43/SORRISO

4266 1545 0

0

0

0

0

0

0

4266 1026 0

0

0

0

294 0

0

4266 0

0

2562 0

0

0

GARÇAS

•MELISSA
15

ALVES DOS

ZE51/CUIABÁ

SANTOS
•JORGE LUIZ
16

BATISTA
ANTONIO

ZE20/VÁRZEA
GRANDE

31/08
/1981
27/10
/1973
08/11
/1977
16/11
/1979

•SANDRA NALU
17

DE CARVALHO

ZE49/VÁRZEA

CAMPOS

GRANDE

02/03
/1973

ALMEIDA
•FLAVIA MARIA
18

DUARTE
MONTEIRO

SEC/CUIABA

24/05
/1978

PASQUALIN
•STELLA
19

BRANDAO
CANCADO
RAMOS

ZE38/SANTO
ANTÔNIO DO
LEVERGER

02/10
/1981

•JELLI DE
20

MORAES

ZE18/MIRASSOL

GOMES

D'OESTE

12/01
/1981

ANZOLIN
•SHEILA LOPES
21

DE AMORIM
DONADON
•LIDIANE

22

POMPEO
BARROS

23
24

•IURY DA
COSTA E FARIA
•ANDREA
FENNER

ZE12/CAMPO
VERDE
ZE19/TANGARÁ
DA SERRA

20/08
/1975
30/07
/1980
03/09
/1976
16/06
/1980

•LUZIENE
25

XAVIER

ZE26/NOVA

BOTELHO

XAVANTINA

16/09
/1976

SPINDOLA
•VALDINEY
26

RONDON
MAIDANA

ZE32/CLÁUDIA

0

2

05/02
/1976

GOMES
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•LUIZ ANTONIO
27

RODRIGUES
DA SILVA

ZE36/VERA

4266 0

0

0

114 0

1246 0

0

ZE04/POCONÉ

4266 0

0

0

0

2243 169 0

0

ZE22/SINOP

4266 0

0

0

0

1135 1092 2

0

ZE30/ÁGUA BOA 4266 0

0

0

0

0

2354 0

0

4266 0

0

0

0

0

1202 0

0

4266 0

0

0

0

0

0

0

0

4266 0

0

0

0

0

0

0

0

4188 0

0

0

0

0

3324 0

0

3924 1368 0

0

0

0

0

0

0

3823 0

0

0

898 0

69

0

0

ZE14/JACIARA

3823 0

0

0

0

0

1105 6

0

ZE35/JUÍNA

3700 0

0

0

0

0

0

0

0

3285 0

0

0

0

630 875 0

0

3285 0

0

0

0

330 0

0

09/04
/1976

JUNIOR
•THIAGO
28

MALHEIROS
RIBEIRO

28/12
/1978

•LILIAN
29

CARVALHO
JORGE DA

15/02
/1980

CUNHA
30

•ELITON DIAS
PADILHA

26/03
/1980

•MARIA SILVIA
31

SORANO

ZE29/SÃO JOSÉ

MAZZO

DO RIO CLARO

08/08
/1979

ZUGAIBE
32

•RODRIGO

ZE44

RODRIGUES

/GUARANTÃ DO

DEL PAPA

NORTE

•GISELLE DE
33

FATIMA DINIZ

ZE42/SAPEZAL

MOURA

28/06
/1975
04/03
/1981

•VALERIA
34

RAFAEL DAS

ZE34/CHAPADA

MERCES AIRES DOS GUIMARÃES

22/09
/1969

CHRYSTAL GIL
35

•JOSE NUNES
DA SILVA
•ADRIANO

36

PEREIRA
BUENO

ZE55/CUIABÁ
ZE03/ROSÁRIO
OESTE

17/05
/1967
29/04
/1982

•GUSTAVO
37

LEANDRO
MARTINS DOS

13/01
/1977

SANTOS
38

•RODRIGO
FILIPPINI
•ADRIANO

39

MEIRELES
BORBA

40

•LUMIERI
MARTINS RECH

ZE07
/DIAMANTINO
ZE52/SÃO JOSÉ
DOS QUATRO
MARCOS

0

07/04
/1979
18/02
/1983
01/03
/1986
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•HENRIQUE
41

CEZAR

ZE13/BARRA DO

GONCALVES

BUGRES

3285 0

0

0

0

0

0

0

0

3196 1439 0

0

0

5487 0

0

0

3194 2098 0

0

0

0

0

0

0

3154 0

0

0

0

0

853 0

0

3154 0

0

0

0

0

0

0

0

2979 0

0

0

0

2609 1693 5

0

2832 1288 0

0

0

0

0

0

0

2405 0

0

1234 0

0

0

0

0

2167 0

0

0

0

0

0

0

0

ZE31/CANARANA 2006 0

0

0

0

0

0

0

0

1998 0

0

0

0

0

634 7

0

1208 0

1098 0

1911 0

0

0

0

1208 0

0

0

3661 0

0

0

0

1208 0

0

0

0

539 370 6

0

27/03
/1978

PARREIRA
•JOSANE
42

CARVALHO DA
SILVA TEIXEIRA

43

•FREDERICO
FRANCO ALVIM

ZE46
/RONDONÓPOLIS
ZE55/CUIABÁ

17/08
/1969
18/03
/1980

•MARINA
COUTINHO
44

TEODORIO DE
OLIVEIRA

ZE50/NOVA
MONTE VERDE

02/01
/1985

BORBA
•WALTER
45

FIGUEIREDO
COSTA NETO
•RITA DE

46

CASSIA
MARTINS
•ARTHUR

47

HENRIQUE
FERREIRA DA
SILVA
•ISIS DE

48

/COMODORO
ZE08/ALTO
ARAGUAIA
ZE60/CAMPO
NOVO DO
PARECIS
ZE02

MOURA
GARCIA VIANA
•FRANCISCO

49

ZE61

DE CAMPOS
LIMA NETO

/GUIRATINGA
ZE17
/ARENÁPOLIS

•JOSE DOS
50

SANTOS
BARRETO

21/11
/1985
02/05
/1981

06/12
/1979

20/06
/1984
30/12
/1982
04/12
/1971

•ISLANDA
51

LARISSA DIAS

ZE57

GARCIA DE

/PARANATINGA

29/08
/1981

ALMEIDA
52

•LEONARDO DA
SILVA ARAUJO
•AFRANIO

53

CLAUDIANO
ALVES
•ISADORA

54

VALIDO
RAMALHO

ZE23/COLÍDER
ZE24/ALTA
FLORESTA
ZE25/PONTES E
LACERDA

15/01
/1984
06/03
/1983
27/03
/1993
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•GUILHERME
55

CARLOS
KOTOVICZ

56

0

0

0

0

0

0

1050 0

0

0

0

1243 0

0

0

913 0

0

0

0

0

0

0

0

906 491 0

0

0

0

0

0

0

745 0

0

792 889 0

2173 0

0

373 0

0

7089 0

0

0

15 0

322 0

0

0

0

0

0

0

0

ZE11/ARIPUANÃ 150 0

0

0

0

0

0

0

0

BISSE CABRAL

/ARAPUTANGA

MAGALHAES
•JESSICA SILVA
PIRES DOS
SANTOS

59

0

ZE41

DA CUNHA
58

1208 0

DE AZEVEDO

•RENATO
•TIAGO LIMA

57

ZE33/PEIXOTO

ZE15/SÃO FÉLIX
DO ARAGUAIA
ZE48
/COTRIGUAÇU

•JOAO CARLOS ZE56
EILERT FILHO

23

/BRASNORTE

•JULLIANE
60

SILVA

ZE16/VILA RICA

CONCEICAO
•MAURICIO
61

BELAS DE
OLIVEIRA
FERREIRA

ZE28/PORTO
ALEGRE DO
NORTE

30/09
/1986
10/07
/1982
06/04
/1993
14/08
/1989
08/10
/1980
15/11
/1974

28/03
/1991

•MARCOS
ANTONIO
62

MOURA DE
OLIVEIRA

08/03
/1991

JUNIOR
- Técnico Judiciário - 71 inscritos
Ordem Nome
1

•FRANK CESAR
BUSATTO

Unidade

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

SEC/CUIABA

5181 0

0

0

0

0

0

0

0

ZE06/CÁCERES

5181 0

0

0

0

0

0

0

0

5181 0

0

0

0

0

0

0

0

5159 0

0

0

0

0

326 0

0

5097 0

0

0

0

0

0

0

•ANTONIO
2

BARBOSA
RIBEIRO

28/02
/1968
13/06
/1974

•FERNANDA
3

ARRUDA DO

ZE21/LUCAS DO

CARMO

RIO VERDE

24/06
/1981

FALABRETTI
•ELIANE
4

REGINA ARFELI SEC/CUIABA
FERREIRA
•MARCOS

5

YOSHIHARU

SEC/CUIABA

YOKOYAMA

0

21/05
/1977
14/04
/1975
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•GILSON
6

LOURENCO
RIBEIRO

ZE18/MIRASSOL

24

4847 0

0

0

0

0

2106 0

0

4847 0

0

0

0

0

1170 0

0

SEC/CUIABA

4847 0

0

0

0

0

430 0

0

ZE51/CUIABÁ

4847 0

0

0

0

0

0

0

0

ZE27/JUARA

4847 0

0

0

0

0

0

0

0

ZE55/CUIABÁ

4847 0

0

0

0

0

0

0

0

SEC/CUIABA

4845 0

0

0

0

0

0

0

0

SEC/CUIABA

4844 0

0

0

1185 0

0

0

0

SEC/CUIABA

4522 575 0

0

0

4094 0

0

4475 0

0

0

8773 0

0

0

0

SEC/CUIABA

4475 0

0

0

999 0

0

0

0

SEC/CUIABA

4475 0

0

0

343 0

0

0

0

4475 0

0

0

193 0

0

0

0

4475 0

0

0

0

2204 0

0

D'OESTE

•MARIA ELIANE
7

HARUKO IMADA SEC/CUIABA
SAKATA
•ANDREA

8

MARTINS
OLIVEIRA
•EDER DA

9

SILVA
RODRIGUES
•FELIPE

10

MALHEIROS
ALVIM
•ANDREIA DA

11

SILVA
NORONHA
•ADRIANO

12

CASSEMIRO
SILVA

02/01
/1979
19/03
/1980
01/03
/1980
10/08
/1978
06/06
/1980
03/07
/1982
05/12
/1978

•GILVANA
13

MARTINS DE
SOUZA

09/11
/1974

SANTIAGO
•MARIA
14

APARECIDA

0

VILELA BUENO
•ERISVALDO
15

PEREIRA DE
NOVAIS

16

•ANDRE LUIZ
REGIS EMIDIO

ZE29/SÃO JOSÉ
DO RIO CLARO

•RODRIGO
17

MARTINS DE
JESUS
•ALEXSANDER

18

ABREU DE
ARRUDA
•SIMERES

19

ALBUQUERQUE
GODOY

ZE24/ALTA
FLORESTA
ZE20/VÁRZEA
GRANDE

0

31/08
/1977
18/01
/1965
05/03
/1973
08/05
/1983
02/04
/1974
20/11
/1980
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•OSENY
20

VICENTE DA

SEC/CUIABA

4475 0

0

0

0

0

0

0

0

ZE22/SINOP

4475 0

0

0

0

0

0

0

0

SEC/CUIABA

4475 0

0

0

0

0

0

0

0

SEC/CUIABA

4475 0

0

0

0

0

0

0

0

SEC/CUIABA

4475 0

0

0

0

0

0

0

0

SEC/CUIABA

4475 0

0

0

0

0

0

0

0

GUIMARAES DA ZE30/ÁGUA BOA 4474 0

0

0

0

0

0

0

3

4442 0

0

0

5290 0

120 0

0

SEC/CUIABA

4442 0

0

0

2921 0

0

0

0

ZE51/CUIABÁ

4442 0

0

0

320 0

7321 0

0

4442 0

0

0

141 0

320 0

0

4442 0

0

0

0

0

5563 0

0

4442 0

0

0

0

0

0

0

0

ZE23/COLÍDER

4442 0

0

0

0

0

0

0

0

SEC/CUIABA

4442 0

0

0

0

0

0

0

0

SILVA
•WEDSON
21

MARQUES DO
AMARAL

30/10
/1969
15/05
/1977

•JULIANA
22

CALLEJAS DO
ESPIRITO

02/10
/1977

SANTO
23

•IVAN LEITE
LOUREDO

09/07
/1980

•MARCOS
24

VINICIUS
CAMPOS

29/04
/1984

RODRIGUES
•LIDIA
25

SILVERIO
NAGAISHI
•WYLLEM

26

SILVA
•ARIOSTO
27

SOARES
MIRANDA

28

•LEANDRO
ALEX CARDOSO

ZE45/PEDRA
PRETA

06/11
/1984
02/02
/1980
04/08
/1965
26/07
/1980

•GISLENE
29

MENDES
FERREIRA

30/12
/1952

GOMES
•LUIS
30

GUSTAVO
ROMKO

31
32

•ORLANDO
VIEIRA DIAS

ZE19/TANGARÁ
DA SERRA
SEC/CUIABA

•MARCIO NEI

ZE49/VÁRZEA

RIBEIRO

GRANDE

•CARLOS
33

GOMES DOS
SANTOS
•FRANCIONE

34

SOUZA PAES
DE BARROS

17/03
/1975
23/02
/1968
02/06
/1964
14/10
/1972
05/02
/1975
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•ELIANA
35

MENDES DOS

SEC/CUIABA

4441 0

0

0

0

ZE32/CLÁUDIA

3823 0

0

0

3823 0

0

3823 0

0

2200 0

0

1376 0

0

0

0

0

781 0

0

0

0

0

0

645 0

0

0

0

3823 0

0

0

0

0

1305 0

0

3823 0

0

0

0

0

919 0

0

3823 0

0

0

0

0

776 0

0

3823 0

0

0

0

0

273 0

0

3164 0

0

0

199 0

1580 0

0

3164 0

0

0

0

0

0

0

3070 0

0

0

366 0

118 0

0

3070 0

0

0

0

0

0

0

0

2558 0

0

0

2980 0

0

0

0

SANTOS
•ADRIANO
36

MARTINS DE
ANDRADE

18/09
/1970
14/03
/1984

•MARIA
AUXILIADORA
37

LOPES
SANTIAGO

ZE07
/DIAMANTINO

16/03
/1976

CARNEIRO
•PAULO
38

HENRIQUE
PERES XAVIER
•ANTONIONY

39

MARQUES DE
OLIVEIRA
COSTA
•EVERTON

40

ASSUMPCAO
SIQUEIRA

ZE02
/GUIRATINGA
ZE38/SANTO
ANTÔNIO DO
LEVERGER
ZE08/ALTO
ARAGUAIA

18/03
/1981

16/10
/1986

10/02
/1981

•WALDOMIRO
41

JUNIOR
ORMOND DOS

ZE35/JUÍNA

05/01
/1983

SANTOS
•HELMA
42

AUXILIADORA

ZE34/CHAPADA

MARTINS DA

DOS GUIMARÃES

24/05
/1977

CUNHA BAZAN
•WILIAN
43

BEZERRA
ANDRADE
•CLAUDIO

44

MARTINS
MENDES

ZE09/BARRA DO
GARÇAS
ZE46
/RONDONÓPOLIS

0

15/06
/1985
01/10
/1973

•ARMISTRONG
45

RUTILHO

ZE41

CHARBEL

/ARAPUTANGA

07/04
/1970

MONTEIRO
•ANTONIO
46

BATISTA DE
LUNA

ZE25/PONTES E
LACERDA

•GENILSON
47

RAMOS DE

ZE47/POXORÉU

SOUZA

10/03
/1981
24/04
/1981
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•DIEGO
MANOEL
48

MASCARENHAS ZE04/POCONÉ

2438 0

0

0

0

0

0

0

0

2416 0

0

0

948 0

0

0

0

•KATIANE

ZE40

BENTO

/PRIMAVERA DO 2167 0

0

0

4374 0

0

0

0

GONCALVES

LESTE
2167 0

0

0

0

0

494 0

0

1933 0

0

0

0

0

0

0

0

1900 0

0

0

1687 0

0

0

0

ZE31/CANARANA 1208 0

0

0

1351 0

0

0

0

1208 0

0

0

0

0

2674 0

0

1208 0

0

0

0

0

1419 0

0

1208 0

0

0

0

0

1172 0

0

1208 0

0

0

0

0

0

0

0

1208 0

0

0

0

0

0

0

0

1183 0

0

0

0

0

0

0

0

DO

20/07
/1984

NASCIMENTO
•PAULA
49

REGINA

ZE05/NOVA

RIBEIRO DE

MUTUM

05/02
/1983

SOUZA
50

•GEOVANA
51

RODRIGUES
PEREIRA
•HENRIQUE

52

GERALDO
DAMACENO

53

ZE13/BARRA DO
BUGRES
ZE26/NOVA
XAVANTINA

•FERNANDA DA ZE12/CAMPO
SILVA RONDON VERDE

20/03
/1982
10/08
/1991
07/06
/1961
19/05
/1987

•FERNANDO
54

VINICIUS
SOUZA

11/02
/1989

RODRIGUES
•MARINA
55

TOSTES

ZE17

MIRANDA

/ARENÁPOLIS

25/07
/1984

BARROSO
56

•EULA BARROS ZE33/PEIXOTO
TEIXEIRA

DE AZEVEDO

11/09
/1990

•TATIANE
57

GUERREIRO
DE ALMEIDA

ZE36/VERA

22/11
/1981

SANTOS
58

•EVANDRO

ZE52/SÃO JOSÉ

RAMIREZ

DOS QUATRO

MIRANDA

MARCOS

•ANDERSON
59

ANDRADE
SPINOLA
•EVANALDO

60

DOS REIS
TEIXEIRA

ZE61
/COMODORO
ZE57
/PARANATINGA

16/10
/1986
10/07
/1991
04/09
/1982
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•MARCOS JOSE
MUNIZ COSTA
•WILHIANO
SOUZA E SILVA
•ISABELLA

63

CRISTINA DA
COSTA MEJIA
•JOYCE RAMOS

64

DIAS
MUCIACCIA

65

•ROSANGELA
COLLI DAL PRA

28

ZE60/CAMPO
NOVO DO

1061 0

0

0

5161 0

0

1

0

1061 0

0

0

0

0

0

2

0

1061 0

0

0

0

0

0

0

0

1054 0

0

0

0

0

1763 0

0

995 0

0

0

0

0

729 0

0

926 0

0

0

940 0

0

3

0

926 0

0

0

0

1548 0

0

0

ZE11/ARIPUANÃ 745 0

0

0

0

0

0

0

0

731 648 0

0

0

0

0

0

0

731 0

0

0

0

0

0

0

0

721 0

0

0

2111 0

0

0

0

PARECIS
ZE44
/GUARANTÃ DO
NORTE
ZE03/ROSÁRIO
OESTE
ZE29/SÃO JOSÉ
DO RIO CLARO
ZE14/JACIARA

05/02
/1972
19/12
/1989
29/10
/1986
18/03
/1989
18/05
/1982

•SHIRLEY DE
66

JESUS

ZE53

OLIVEIRA

/QUERÊNCIA

04/06
/1986

PEREIRA
•GILCILENE
67

BERNARDES

ZE42/SAPEZAL

SOUZA
•JOSE MARIO
68

GUEDES
MIGUEZ FILHO

19/05
/1986
10/11
/1978

•NICOLLE
69

NAGLE DE

ZE56

SOUSA WAYHS /BRASNORTE

09/01
/1987

MIGUEZ
•EVERTON DO
70

NASCIMENTO

ZE16/VILA RICA

NIZA
•MAYRA
71

CACERES
BARBOSA DE
OLIVEIRA

ZE28/PORTO
ALEGRE DO
NORTE

01/11
/1987

16/11
/1991

1. Considera-se maior tempo de efetivo exercício, em todos os cargos efetivos laborados pelo
servidor no TRE-MT
2. Considera-se maior tempo de efetivo exercício (dias), em todos os cargos efetivos laborados
pelo servidor na Justiça Eleitoral (exceto MT)
3. Considera-se maior tempo de efetivo exercício, em cargo em comissão ou requisitado na Justiça
Eleitoral, anterior à ocupação do cargo efetivo
4. Considera-se maior tempo de efetivo exercício, em cargo efetivo, do Poder Judiciário da União
5. Considera-se maior tempo de efetivo exercício no serviço público federal
6. Considera-se maior tempo de efetivo exercício, em cargo efetivo do Poder Judiciário Estadual
7. Considera-se maior tempo de efetivo exercício no serviço público
8. Considera-se maior tempo serviço prestado à Justiça Eleitoral (Ex. Mesários e Colaboradores
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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. 3042

Cuiabá, quarta-feira, 06 de novembro de 2019

29

8. Considera-se maior tempo serviço prestado à Justiça Eleitoral (Ex. Mesários e Colaboradores
convocados)
9. Considera-se maior tempo de exercício na função de jurado
10. Considera-se maior idade.
Cuiabá, 05 de novembro de 2019.
MADELEINE CHRISTIAN FERMINO NUNES
Secretária de Gestão de Pessoas, em substituição
Portaria nº 117/2018

ATOS DA 1ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA Nº 23/2019 - 1ª ZE HENRIQUE PASCHOAL DE OLIVEIRA OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC
PORTARIA Nº 23/2019 - 1ª ZE
Designação de Oficial de Justiça ad hoc. HENRIQUE PASCHOAL DE OLIVEIRA
O Excelentíssimo Dr. Geraldo Fernandes Fidelis Neto., MMº Juiz da 1ª Zona Eleitoral, no uso de
suas atribuições legais,
Considerando o disposto no Art. 2º da Portaria 201/2018 que dispõe sobre a designação de Oficial
de Justiça, a forma de cumprimento dos mandados e o reembolso das despesas pertinentes, no
âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso.
Considerando o disposto no Art. 5º da portaria 201/2018 que estabelece a quantidade de oficial de
justiça de acordo com a quantidade de municípios pertencente à zona eleitoral.
Considerando a necessidade de dar o devido andamento aos processos parados em razão dos
procedimentos de designação do Oficial de Justiça; Considerando que, observando as prioridades
estabelecidas no art. 4º da Resolução do TSE nº 23.527/2017, os Servidores Analista e Técnico
Judiciário desta 01ª Zona Eleitoral, declararam não ter interesse na designação para Oficial de
Justiça ad hoc.
RESOLVE:
I. Art. 1º Designar o Sr. Henrique Paschoal de Oliveira, servidor efetivo do Tribunal de Justiça do
Fórum da Capital, para exercer a função de Oficial de Justiça "ad hoc", perante a Serventia da 1ª
Zona Eleitoral-MT.
II. DETERMINAR que, a cada cumprimento dos mandados fica exaurida a designação para aquele
ato.
III. ESTABELECER o prazo de 31 dias, a partir de sua carga, para o devido cumprimento dos
mandados, os quais, findo o prazo,
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IV. PUBLIQUE-SE, encaminhe cópia desta à Secretaria de Recursos Humanos do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, bem como, cientifique o servidor Henrique Paschoal de Oliveira
do inteiro teor desta Portaria.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2019.
GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 2ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
NOTIFICAÇÃO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018 PSD DE GUIRATINGA
EDITAL N.º 089/2019 - NOTIFICAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018 - OMISSÃO
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD 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 SOCIAL DEMOCRÁTICO-MT, na pessoa de seu
presidente, o Sr. CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO, bem como seu tesoureiro, Sr.
DJALMA SILVESTRE FERNANDES, 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 2018
do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD de Guiratinga/MT, tendo em vista que, expirado o
prazo para apresentação de contas, referida agremiação permaneceu omissa, tendo expirado sua
vigência em 15/08/2019.
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
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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 dez 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 SOLIDARIEDADE DE TESOURO
EDITAL N.º 095/2019 - NOTIFICAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017 - OMISSÃO
PARTIDO: SOLIDARIEDADE DE TESOURO
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 MUNICIPAL DO SOLIDARIEDADE DE TESOURO, na pessoa de seu presidente, o
Sr. ANTONIO DE CASTRO E SILVA NETO, bem como sua tesoureira, Sra. GABRIELA GABRIEL
BORGES CASTRO, que, diante da tentativa frustrada de notificação pessoal através de mandado,
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 SOLIDARIEDADE DE TESOURO,
tendo em vista que, expirado o prazo para apresentação de contas, referida agremiação
permaneceu omissa.
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 vinte e dois dias
do mês de outubro de 2019. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e
Chefe de Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
PAULO HENRIQUE PERES XAVIER
Chefe de Cartório
Portaria nº 02/2018/2ªZE/MT

NOTIFICAÇÃO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017 PT DE GUIRATINGA
EDITAL N.º 086/2019 - NOTIFICAÇÃO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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EDITAL N.º 086/2019 - NOTIFICAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017 - OMISSÃO
PARTIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT 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 DOS TRABALHADORES -MT, na pessoa de seu
presidente, o Sr. VALDIR MENDES BARRANCO, bem como sua tesoureira, Sra. ELEN
CAROLINA MARTINS, 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 DOS TRABALHADORES - PT de Guiratinga/MT, tendo em vista que, expirado o prazo
para apresentação de contas, referida agremiação permaneceu omissa, tendo expirado sua
vigência em 23/06/2019.
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 dez 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 PSD DE TESOURO
EDITAL N.º 090/2019 - NOTIFICAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017 - OMISSÃO
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE TESOURO
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 SOCIAL DEMOCRÁTICO-MT, na pessoa de seu
presidente, o Sr. CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO, bem como seu tesoureiro, Sr.
DJALMA SILVESTRE FERNANDES, 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 SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD de Tesouro/MT, tendo em vista que, expirado o
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD de Tesouro/MT, tendo em vista que, expirado o
prazo para apresentação de contas, referida agremiação permaneceu omissa, tendo expirado sua
vigência em 21/06/2018.
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 dez 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 PSD DE GUIRATINGA
EDITAL N.º 088/2019 - NOTIFICAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017 - OMISSÃO
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD 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 SOCIAL DEMOCRÁTICO-MT, na pessoa de seu
presidente, o Sr. CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO, bem como seu tesoureiro, Sr.
DJALMA SILVESTRE FERNANDES, 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 SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD de Guiratinga/MT, tendo em vista que, expirado o
prazo para apresentação de contas, referida agremiação permaneceu omissa, tendo expirado sua
vigência em 15/08/2019.
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 dez dias do mês
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos dez dias do mês
de outubro de 2019. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e Chefe de
Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
PAULO HENRIQUE PERES XAVIER
Chefe de Cartório
Portaria nº 02/2018/2ªZE/MT

NOTIFICAÇÃO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017 PDT DE GUIRATINGA
EDITAL N.º 084/2019 - NOTIFICAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017 - OMISSÃO
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT DE GUIRATINGA
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Aroldo José Zonta Burgarelli, MM°. Juiz da 2ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICO a todos que o presente edital virem, ou dele tenham conhecimento, em especial
o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA-MT, na pessoa de seu
presidente, o Sr. EDUARDO CAPISTRANO DE OLIVEIRA, bem como seu tesoureiro, Sr.
RODRIGO TERRA CYRINEU, que, diante da tentativa frustrada de notificação pessoal através de
carta com aviso de recebimento, fica o referido diretório NOTIFICADO através do presente Edital
para que, querendo, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresente prestação de contas ou
declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício de 2017 do
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT de Guiratinga/MT, tendo em vista que, expirado
o prazo para apresentação de contas, referida agremiação permaneceu omissa, tendo expirado
sua vigência em 08/09/2017.
A prestação de contas ou declaração de ausência de movimentação de recursos deverá
obrigatoriamente ser elaborada através de sistema da Justiça Eleitoral, disponível no endereço
http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/entrega-da-prestacao-de-contas/sistema-deprestacao-de-contas-anuais-spca), sendo que sua apresentação deverá ser acompanhada da
constituição de advogado (Resolução TSE 23.546/2017, art. 29, inciso XX).
Fica o partido ciente de que o não atendimento à presente notificação sujeita a agremiação
municipal ao julgamento das contas de 2017 como não prestadas, acarretando ao partido as
sanções previstas na Resolução TSE nº 23.546/2017.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos sete dias do mês
de outubro de 2019. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e Chefe de
Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
PAULO HENRIQUE PERES XAVIER
Chefe de Cartório
Portaria nº 02/2018/2ªZE/MT

CITAÇÃO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 SOLIDARIEDADE DE TESOURO
EDITAL N.º 094/2019 - CITAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
PROCESSO: 40-97.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO
PARTIDO: SOLIDARIEDADE DE TESOURO
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. 3042

Cuiabá, quarta-feira, 06 de novembro de 2019

36

PARTIDO: SOLIDARIEDADE DE TESOURO
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 MUNICIPAL DO SOLIDARIEDADE DE TESOURO, na pessoa de seu presidente, o
Sr. ANTONIO DE CASTRO E SILVA NETO, bem como sua tesoureira, Sra. GABRIELA GABRIEL
BORGES CASTRO, que, diante da tentativa frustrada de citação pessoal através de mandado de
citação, 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 SOLIDARIEDADE DE TESOURO, tendo em vista que, expirado o prazo para
apresentação de contas, referida agremiação permaneceu omissa.
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 vinte e dois dias
do mês de outubro de 2019. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e
Chefe de Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
PAULO HENRIQUE PERES XAVIER
Chefe de Cartório
Portaria nº 02/2018/2ªZE/MT

CITAÇÃO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - PT
DE GUIRATINGA
EDITAL N.º 092/2019 - CITAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
PROCESSO: 29-68.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO
PARTIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT 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 DOS TRABALHADORES -MT, na pessoa de seu
presidente, o Sr. VALDIR MENDES BARRANCO, bem como sua tesoureira, Sra. ELEN
CAROLINA MARTINS, que, diante da tentativa frustrada de citação pessoal através de carta com
aviso de recebimento, 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 DOS TRABALHADORES - PT DE GUIRATINGA,
tendo em vista que, expirado o prazo para apresentação de contas, referida agremiação
permaneceu omissa, tendo expirado sua vigência em 23/06/2019.
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
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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 dez 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 - PSDB
DE SÃO JOSÉ DO POVO
EDITAL N.º 093/2019 - CITAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
PROCESSO: 36-60.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO
PARTIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE SÃO JOSÉ DO POVO
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Aroldo José Zonta Burgarelli, MM°. Juiz da 2ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICO a todos que o presente edital virem, ou dele tenham conhecimento, em especial
o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-MT, na
pessoa de seu presidente, o Sr. PAULO DE CAMPOS BORGES JUNIOR, bem como seu
tesoureiro, Sr. RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO, que, diante da tentativa frustrada de
citação pessoal através de carta com aviso de recebimento, 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 DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB 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 31/05/2019.
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 dez 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 2018 PSD DE TESOURO
EDITAL N.º 091/2019 - NOTIFICAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018 - OMISSÃO
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE TESOURO
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 SOCIAL DEMOCRÁTICO-MT, na pessoa de seu
presidente, o Sr. CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO, bem como seu tesoureiro, Sr.
DJALMA SILVESTRE FERNANDES, 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 2018
do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD de Tesouro/MT, tendo em vista que, expirado o
prazo para apresentação de contas, referida agremiação permaneceu omissa, tendo expirado sua
vigência em 21/06/2018.
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 dez 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 SOLIDARIEDADE DE TESOURO
EDITAL N.º 096/2019 - NOTIFICAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018 - OMISSÃO
PARTIDO: SOLIDARIEDADE DE TESOURO
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
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TORNO PÚBLICO a todos que o presente edital virem, ou dele tenham conhecimento, em especial
o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO SOLIDARIEDADE DE TESOURO, na pessoa de seu presidente, o
Sr. ANTONIO DE CASTRO E SILVA NETO, bem como sua tesoureira, Sra. GABRIELA GABRIEL
BORGES CASTRO, que, diante da tentativa frustrada de notificação pessoal através de mandado,
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 SOLIDARIEDADE DE TESOURO,
tendo em vista que, expirado o prazo para apresentação de contas, referida agremiação
permaneceu omissa.
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 vinte e dois dias
do mês de outubro de 2019. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e
Chefe de Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
PAULO HENRIQUE PERES XAVIER
Chefe de Cartório
Portaria nº 02/2018/2ªZE/MT

NOTIFICAÇÃO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018 PT DE GUIRATINGA
EDITAL N.º 087/2019 - NOTIFICAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018 - OMISSÃO
PARTIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT 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 DOS TRABALHADORES -MT, na pessoa de seu
presidente, o Sr. VALDIR MENDES BARRANCO, bem como sua tesoureira, Sra. ELEN
CAROLINA MARTINS, 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 2018 do
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT de Guiratinga/MT, tendo em vista que, expirado o prazo
para apresentação de contas, referida agremiação permaneceu omissa, tendo expirado sua
vigência em 23/06/2019.
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
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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 dez 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

SENTENÇAS
PROCESSO N.º 25-31.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
MUNICÍPIO: GUIRATINGA/MT
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos da Resolução TSE 23.553/2017, com vistas a apurar
a omissão de prestação de contas final pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS do município de Guiratinga/MT, referente às Eleições 2018.
Encerrado o prazo para apresentação das contas em comento, e uma vez que a comissão
municipal teve expirado seu prazo de vigência, foi expedida citação ao partido, direcionada ao
presidente e tesoureiro da agremiação estadual, para manifestarem-se sobre a omissão, no prazo
de três dias, procedimento este previsto pelo artigo 52, §6º, IV, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Mesmo após a citação (fl. 13), manteve-se inerte a agremiação.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fls. 18/19).
É o relatório. Decido.
A Resolução TSE 23.553/2017, em seus artigos 48 e 49, informa sobre a obrigatoriedade dos
diretórios municipais em prestar contas referentes às Eleições Gerais de 2018, sendo que o § 11
do art. 48 reforça esta obrigatoriedade, mesmo em caso de ausência de movimentação de
recursos de campanha:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - o candidato;
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
a) nacionais;
b) estaduais;
c) distritais; e
d) municipais.
....
§ 11. A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em
dinheiro, não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar contas na forma
estabelecida nesta resolução.
Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados
exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
Ainda, o mesmo artigo 49 em seus parágrafos 2º e 3º, atribui à esfera partidária superior a
obrigação da prestação de contas, caso o diretório municipal não esteja vigente:
Art. 49....
§ 2º 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 do
diretório.
§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera
partidária imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou o diretório, com a
identificação dos dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral 2018. Vez que não estava vigente à época da abertura destes autos, seu
diretório estadual foi instado a manifestar-se, e mesmo após regular citação, também se manteve
inerte.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes às
Eleições 2018 do diretório municipal do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS,
do município de Guiratinga/MT, com fulcro do artigo 77, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE n.º
23.553/2017, restando ao partido a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e
a suspensão do registro/anotação do órgão de direção municipal (art. 83, inciso II da Resolução
TSE 23.553/2017).
Publique-se. Registre-se. Intime-se via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO, bem como comunicação
aos diretórios estadual e nacional. Ainda, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que
suspenda o registro e/ou anotação da referida agremiação. Após, arquivem-se os autos com as
baixas de estilo.
Cumpra-se.
Guiratinga/MT, 30 de outubro de 2019.
AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI
Juiz Eleitoral

PROCESSO N.º 33-08.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
MUNICÍPIO: GUIRATINGA/MT
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos da Resolução TSE 23.553/2017, com vistas a apurar
a omissão de prestação de contas final pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS do município de São José do Povo/MT, referente às Eleições 2018.
Encerrado o prazo para apresentação das contas em comento, e uma vez que a comissão
municipal teve expirado seu prazo de vigência, foi expedida citação ao partido, direcionada ao

presidente e tesoureiro da agremiação estadual, para manifestarem-se sobre a omissão, no prazo
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presidente e tesoureiro da agremiação estadual, para manifestarem-se sobre a omissão, no prazo
de três dias, procedimento este previsto pelo artigo 52, §6º, IV, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Mesmo após a citação (fl. 13), manteve-se inerte a agremiação.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fls. 18/19).
É o relatório. Decido.
A Resolução TSE 23.553/2017, em seus artigos 48 e 49, informa sobre a obrigatoriedade dos
diretórios municipais em prestar contas referentes às Eleições Gerais de 2018, sendo que o § 11
do art. 48 reforça esta obrigatoriedade, mesmo em caso de ausência de movimentação de
recursos de campanha:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - o candidato;
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
a) nacionais;
b) estaduais;
c) distritais; e
d) municipais.
....
§ 11. A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em
dinheiro, não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar contas na forma
estabelecida nesta resolução.
Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados
exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
Ainda, o mesmo artigo 49 em seus parágrafos 2º e 3º, atribui à esfera partidária superior a
obrigação da prestação de contas, caso o diretório municipal não esteja vigente:
Art. 49....
§ 2º 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 do
diretório.
§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera
partidária imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou o diretório, com a
identificação dos dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 49, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral 2018. Vez que não estava vigente à época da abertura destes autos, seu
diretório estadual foi instado a manifestar-se, e mesmo após regular citação, também se manteve
inerte.
Imperativa, assim, a imposição das sanções previstas para os partidos omissos.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes às
Eleições 2018 do diretório municipal do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS,
do município de São José do Povo/MT, com fulcro do artigo 77, inciso IV, alínea "a", da Resolução
TSE n.º 23.553/2017, restando ao partido a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e a suspensão do registro/anotação do órgão de direção municipal (art. 83, inciso II da
Resolução TSE 23.553/2017).
Publique-se. Registre-se. Intime-se via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO, bem como comunicação
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Publique-se. Registre-se. Intime-se via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO, bem como comunicação
aos diretórios estadual e nacional. Ainda, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para que
suspenda o registro e/ou anotação da referida agremiação. Após, arquivem-se os autos com as
baixas de estilo.
Cumpra-se.
Guiratinga/MT, 30 de outubro de 2019.
AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 64-28.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
PARTIDO: DEMOCRATAS (DEM) DE GUIRATINGA/MT
PRESIDENTE: HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
TESOUREIRO: JURACY FIGUEIREDO COELHO
ADVOGADO(A): THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - OAB/MT 24.816
Vistos etc,
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pela comissão
/diretório municipal do DEMOCRATAS (DEM), do município de GUIRATINGA/MT referente ao
exercício financeiro de 2018.
Publicado o edital 75/2019 para impugnação das contas, transcorreu in albis o prazo concedido. (fl.
22).
Realizada a análise conclusiva, sobreveio parecer no qual o analista opina pelo reconhecimento
das contas para que sejam julgadas como prestadas e aprovadas. (fls. 23/23-v).
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna pela
aprovação das contas apresentadas. (fl. 29).
É o relatório. Decido.
É de se frisar que emana do preceito constitucional (art. 17, III) a obrigação dos partidos políticos
de prestar contas à justiça Eleitoral, assunto este disciplinado na Lei nº 9.096/1995.
Tal diploma, em seu art. 32, estabeleceu a data de 30 de abril do ano seguinte ao exercício findo
como limite à prestação regular das contas.
Cabe à agremiação partidária manter escrituração contábil regular nos moldes preconizados pela
legislação nacional de demais normativos aplicados ao caso:
"Lei nº 9.096/95, Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e
municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de
suas receitas e destinação de suas despesas."
Com o advento da Lei nº 13.831/2019, o partido político que não tenha recebido recursos
financeiros, bem como adquirido bens estimáveis em dinheiro, está desobrigado de apresentar
prestação de contas formal, podendo, somente, apresentar declaração firmada pelo responsável
do partido de que o mesmo não teve movimentação no exercício respectivo, conforme dispõe o
artigo 32 da Lei nº 9.096/95, em seu § 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.
Visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu fundo partidário no exercício
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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Visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu fundo partidário no exercício
em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro, e ainda, não há registro de
recebimento de bens estimáveis em dinheiro.
Ante os fundamentos expostos, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e determino o
arquivamento da presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada
pelo DEM de Guiratinga, referente ao exercício de 2018, considerando, para todos os efeitos,
como PRESTADAS E APROVADAS as respectivas contas, com fulcro no art. 45, VIII, a, da
Resolução nº 23.546/2017 do TSE.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Guiratinga/MT, 30 de outubro de 2019.
AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 63-43.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017
PARTIDO: DEMOCRATAS (DEM) DE GUIRATINGA/MT
PRESIDENTE: HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART
TESOUREIRO: JURACY FIGUEIREDO COELHO
ADVOGADO(A): THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - OAB/MT 24.816
Vistos etc,
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pela comissão
/diretório municipal do DEMOCRATAS (DEM), do município de GUIRATINGA/MT referente ao
exercício financeiro de 2017.
Publicado o edital 74/2019 para impugnação das contas, transcorreu in albis o prazo concedido. (fl.
21).
Realizada a análise conclusiva, sobreveio parecer no qual o analista opina pelo reconhecimento
das contas para que sejam julgadas como prestadas e aprovadas. (fls. 22/22-v).
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna pela
aprovação das contas apresentadas. (fl. 28).
É o relatório. Decido.
É de se frisar que emana do preceito constitucional (art. 17, III) a obrigação dos partidos políticos
de prestar contas à justiça Eleitoral, assunto este disciplinado na Lei nº 9.096/1995.
Tal diploma, em seu art. 32, estabeleceu a data de 30 de abril do ano seguinte ao exercício findo
como limite à prestação regular das contas.
Cabe à agremiação partidária manter escrituração contábil regular nos moldes preconizados pela
legislação nacional de demais normativos aplicados ao caso:
"Lei nº 9.096/95, Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e
municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de
suas receitas e destinação de suas despesas."
Com o advento da Lei nº 13.831/2019, o partido político que não tenha recebido recursos
financeiros, bem como adquirido bens estimáveis em dinheiro, está desobrigado de apresentar

prestação de contas formal, podendo, somente, apresentar declaração firmada pelo responsável
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 formal, podendo, somente, apresentar declaração firmada pelo responsável
do partido de que o mesmo não teve movimentação no exercício respectivo, conforme dispõe o
artigo 32 da Lei nº 9.096/95, em seu § 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.
Visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu fundo partidário no exercício
em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro, e ainda, não há registro de
recebimento de bens estimáveis em dinheiro.
Ante os fundamentos expostos, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e determino o
arquivamento da presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada
pelo DEM de Guiratinga, referente ao exercício de 2017, considerando, para todos os efeitos,
como PRESTADAS E APROVADAS as respectivas contas, com fulcro no art. 45, VIII, a, da
Resolução nº 23.546/2017 do TSE.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Guiratinga/MT, 30 de outubro de 2019.
AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 60-88.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
PARTIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) DE TESOURO/MT
PRESIDENTE: JOSÉ MORAES FILHO
TESOUREIRA: HELMA COSTA TALON
ADVOGADO(A): THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - OAB/MT 24.816
Vistos etc,
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pela comissão
/diretório municipal do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB), do município
de TESOURO/MT referente ao exercício financeiro de 2018.
Publicado o edital 73/2019 para impugnação das contas, transcorreu in albis o prazo concedido. (fl.
13).
Realizada a análise conclusiva, sobreveio parecer no qual o analista opina pelo reconhecimento
das contas para que sejam julgadas como prestadas e aprovadas. (fls. 14/14-v).
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna pela
aprovação das contas apresentadas. (fl. 20).
É o relatório. Decido.
É de se frisar que emana do preceito constitucional (art. 17, III) a obrigação dos partidos políticos
de prestar contas à justiça Eleitoral, assunto este disciplinado na Lei nº 9.096/1995.
Tal diploma, em seu art. 32, estabeleceu a data de 30 de abril do ano seguinte ao exercício findo
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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Tal diploma, em seu art. 32, estabeleceu a data de 30 de abril do ano seguinte ao exercício findo
como limite à prestação regular das contas.
Cabe à agremiação partidária manter escrituração contábil regular nos moldes preconizados pela
legislação nacional de demais normativos aplicados ao caso:
"Lei nº 9.096/95, Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e
municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de
suas receitas e destinação de suas despesas."
Com o advento da Lei nº 13.831/2019, o partido político que não tenha recebido recursos
financeiros, bem como adquirido bens estimáveis em dinheiro, está desobrigado de apresentar
prestação de contas formal, podendo, somente, apresentar declaração firmada pelo responsável
do partido de que o mesmo não teve movimentação no exercício respectivo, conforme dispõe o
artigo 32 da Lei nº 9.096/95, em seu § 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.
Visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu fundo partidário no exercício
em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro, e ainda, não há registro de
recebimento de bens estimáveis em dinheiro.
Ante os fundamentos expostos, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e determino o
arquivamento da presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada
pelo PSDB de Tesouro, referente ao exercício de 2018, considerando, para todos os efeitos, como
PRESTADAS E APROVADAS as respectivas contas, com fulcro no art. 45, VIII, a, da Resolução nº
23.546/2017 do TSE.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Guiratinga/MT, 30 de outubro de 2019
AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 47-89.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE GUIRATINGA/MT
PRESIDENTE: DINIVALDO DE ALMEIDA LIMA
TESOUREIRO: SOLON ROSA GUIMARÃES FILHO
ADVOGADO: THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - OAB/MT 24.816
Vistos etc,
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pela comissão
/diretório municipal do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, do município de GUIRATINGA/MT
referente ao exercício financeiro de 2018.
Publicado o edital 72/2019 para impugnação das contas, transcorreu in albis o prazo concedido. (fl.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Publicado o edital 72/2019 para impugnação das contas, transcorreu in albis o prazo concedido. (fl.
18).
Realizada a análise conclusiva, sobreveio parecer no qual o analista opina pelo reconhecimento
das contas para que sejam julgadas como prestadas e aprovadas. (fls. 19/19-v).
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna pela
aprovação das contas apresentadas. (fl. 25).
É o relatório. Decido.
É de se frisar que emana do preceito constitucional (art. 17, III) a obrigação dos partidos políticos
de prestar contas à justiça Eleitoral, assunto este disciplinado na Lei nº 9.096/1995.
Tal diploma, em seu art. 32, estabeleceu a data de 30 de abril do ano seguinte ao exercício findo
como limite à prestação regular das contas.
Cabe à agremiação partidária manter escrituração contábil regular nos moldes preconizados pela
legislação nacional de demais normativos aplicados ao caso:
"Lei nº 9.096/95, Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e
municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de
suas receitas e destinação de suas despesas."
Com o advento da Lei nº 13.831/2019, o partido político que não tenha recebido recursos
financeiros, bem como adquirido bens estimáveis em dinheiro, está desobrigado de apresentar
prestação de contas formal, podendo, somente, apresentar declaração firmada pelo responsável
do partido de que o mesmo não teve movimentação no exercício respectivo, conforme dispõe o
artigo 32 da Lei nº 9.096/95, em seu § 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.
Visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu fundo partidário no exercício
em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro, e ainda, não há registro de
recebimento de bens estimáveis em dinheiro.
Ante os fundamentos expostos, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e determino o
arquivamento da presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada
pelo PTB de Guiratinga, referente ao exercício de 2018, considerando, para todos os efeitos, como
PRESTADAS E APROVADAS as respectivas contas, com fulcro no art. 45, VIII, a, da Resolução nº
23.546/2017 do TSE.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Guiratinga/MT, 30 de outubro de 2019.
AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 34-90.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) DE SÃO JOSÉ DO POVO/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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PARTIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) DE SÃO JOSÉ DO POVO/MT
PRESIDENTE: JOSÉ CARLOS PORTO
TESOUREIRO: AURELINDO CAETANO OLIVEIRA
ADVOGADO: DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - OAB/MT 12.062
Vistos etc,
Trata-se de Prestação de contas apresentada pela comissão provisória/diretório municipal do
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB), do município de SÃO JOSÉ DO POVO/MT referente
às Eleições 2018.
Informação inicial dada pela serventia à fl. 02, dando conta sobre a omissão na prestação de
contas final, sendo então determinada a citação da agremiação, para manifestação.
Devidamente citado (fl. 10), o partido providenciou a entrega da prestação de contas (fls. 14/18).
Publicado o edital 71/2019 para impugnação das contas, transcorreu in albis o prazo concedido. (fl.
27).
Em seu parecer conclusivo, o analista opina pela aprovação com ressalva das contas. (fls. 28/28-v).
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna pela
aprovação das contas apresentadas. (fl. 34).
É o relatório. Decido.
A Resolução TSE 23.553/2017, em seus artigos 48 e 49, informa sobre a obrigatoriedade dos
diretórios municipais em prestar contas referentes às Eleições Gerais de 2018, sendo que o § 11
do art. 48 reforça esta obrigatoriedade, mesmo em caso de ausência de movimentação de
recursos de campanha:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - o candidato;
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
a) nacionais;
b) estaduais;
c) distritais; e
d) municipais.
....
§ 11. A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em
dinheiro, não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar contas na forma
estabelecida nesta resolução.
Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados
exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
Conforme indicado no parecer conclusivo da unidade técnica, a prestação de contas trazida ao
juízo eleitoral se deu fora do prazo legal, havendo ainda entrega parcial dos documentos
elencados no art. 56, inciso II da referida Resolução. Tais omissões, entretanto, no entender da
unidade técnica, foram insuficientes para a desaprovação das contas por se tratar de meras falhas
formais incapazes de prejudicar a sua análise.
Através do relatório conclusivo, bem como documentos anexos a este, verifica-se que a
agremiação não recebeu recursos do Fundo Partidário em 2018. Não há qualquer conta bancária
aberta para a agremiação. Porém, a obrigatoriedade de sua abertura somente é aplicada caso esta
receba recursos, nos termos da Resolução TSE 23.546/2017. Não há registros de gastos eleitorais
em nome da agremiação, bem como doações de campanha.

Assim, conclui-se que a entrega intempestiva, bem como a ausência parcial de documentos não
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Assim, conclui-se que a entrega intempestiva, bem como a ausência parcial de documentos não
impediu a análise da prestação de contas.
Desta forma, acompanhando parcialmente o parecer do Ministério público Eleitoral, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PSB de São José do Povo, referente às Eleições
2018, com fulcro no art. 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Guiratinga/MT, 30 de outubro de 2019.
AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 31-38.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO: SOLIDARIEDADE DE GUIRATINGA/MT
PRESIDENTE: LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
TESOUREIRO: GILMAR ALVES RODRIGUES
ADVOGADO: FERNANDO FERREIRA DA SILVA - OAB/MT 14.924
Vistos etc,
Trata-se de Prestação de contas apresentada pela comissão provisória/diretório municipal do
SOLIDARIEDADE, do município de GUIRATINGA/MT referente às Eleições 2018.
Informação inicial dada pela serventia à fl. 02, dando conta sobre a omissão na prestação de
contas final, sendo então determinada a citação da agremiação, para manifestação.
Devidamente citado (fl. 16), o partido providenciou a entrega da prestação de contas (fls. 18/24).
Publicado o edital 70/2019 para impugnação das contas, transcorreu in albis o prazo concedido. (fl.
28).
Em seu parecer conclusivo, o analista opina pela aprovação com ressalva das contas. (fls. 29/29-v).
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna pela
aprovação das contas apresentadas. (fl. 35).
É o relatório. Decido.
A Resolução TSE 23.553/2017, em seus artigos 48 e 49, informa sobre a obrigatoriedade dos
diretórios municipais em prestar contas referentes às Eleições Gerais de 2018, sendo que o § 11
do art. 48 reforça esta obrigatoriedade, mesmo em caso de ausência de movimentação de
recursos de campanha:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - o candidato;
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
a) nacionais;
b) estaduais;
c) distritais; e
d) municipais.
....
§ 11. A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em
dinheiro, não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar contas na forma
estabelecida nesta resolução.
Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
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Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados
exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
Conforme indicado no parecer conclusivo da unidade técnica, a prestação de contas trazida ao
juízo eleitoral se deu fora do prazo legal, havendo ainda entrega parcial dos documentos
elencados no art. 56, inciso II da referida Resolução. Tais omissões, entretanto, no entender da
unidade técnica, foram insuficientes para a desaprovação das contas por se tratar de meras falhas
formais incapazes de prejudicar a sua análise.
Através do relatório conclusivo, bem como documentos anexos a este, verifica-se que a
agremiação não recebeu recursos do Fundo Partidário em 2018. Não há qualquer conta bancária
aberta para a agremiação. Porém, a obrigatoriedade de sua abertura somente é aplicada caso esta
receba recursos, nos termos da Resolução TSE 23.546/2017. Não há registros de gastos eleitorais
em nome da agremiação, bem como doações de campanha.
Assim, conclui-se que a entrega intempestiva, bem como a ausência parcial de documentos não
impediu a análise da prestação de contas.
Desta forma, acompanhando parcialmente o parecer do Ministério público Eleitoral, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do SOLIDARIEDADE de Guiratinga, referente às
Eleições 2018, com fulcro no art. 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Guiratinga/MT, 30 de outubro de 2019.
AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 30-53.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) DE GUIRATINGA/MT
PRESIDENTE: DINIVALDO DE ALMEIDA LIMA
TESOUREIRO: SOLON ROSA GUIMARÃES FILHO
ADVOGADO: THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - OAB/MT 24.816
Vistos etc,
Trata-se de Prestação de contas apresentada pela comissão provisória/diretório municipal do
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB), do município de GUIRATINGA/MT referente às
Eleições 2018.
Informação inicial dada pela serventia à fl. 02, dando conta sobre a omissão na prestação de
contas final, sendo então determinada a citação da agremiação, para manifestação.
Devidamente citado (fl. 16), o partido providenciou a entrega da prestação de contas (fls. 18/23).
Publicado o edital 69/2019 para impugnação das contas, transcorreu in albis o prazo concedido. (fl.
32).
Em seu parecer conclusivo, o analista opina pela aprovação com ressalva das contas. (fls. 33/33-v).
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna pela
aprovação das contas apresentadas. (fl. 39).
É o relatório. Decido.
A Resolução TSE 23.553/2017, em seus artigos 48 e 49, informa sobre a obrigatoriedade dos
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A Resolução TSE 23.553/2017, em seus artigos 48 e 49, informa sobre a obrigatoriedade dos
diretórios municipais em prestar contas referentes às Eleições Gerais de 2018, sendo que o § 11
do art. 48 reforça esta obrigatoriedade, mesmo em caso de ausência de movimentação de
recursos de campanha:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - o candidato;
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
a) nacionais;
b) estaduais;
c) distritais; e
d) municipais.
....
§ 11. A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em
dinheiro, não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar contas na forma
estabelecida nesta resolução.
Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados
exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
Conforme indicado no parecer conclusivo da unidade técnica, a prestação de contas trazida ao
juízo eleitoral se deu fora do prazo legal, havendo ainda entrega parcial dos documentos
elencados no art. 56, inciso II da referida Resolução. Tais omissões, entretanto, no entender da
unidade técnica, foram insuficientes para a desaprovação das contas por se tratar de meras falhas
formais incapazes de prejudicar a sua análise.
Através do relatório conclusivo, bem como documentos anexos a este, verifica-se que a
agremiação não recebeu recursos do Fundo Partidário em 2018. Não há qualquer conta bancária
aberta para a agremiação. Porém, a obrigatoriedade de sua abertura somente é aplicada caso esta
receba recursos, nos termos da Resolução TSE 23.546/2017. Não há registros de gastos eleitorais
em nome da agremiação, bem como doações de campanha.
Assim, conclui-se que a entrega intempestiva, bem como a ausência parcial de documentos não
impediu a análise da prestação de contas.
Desta forma, acompanhando parcialmente o parecer do Ministério público Eleitoral, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PTB de Guiratinga, referente às Eleições 2018,
com fulcro no art. 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Guiratinga/MT, 30 de outubro de 2019.
AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI
Juiz Eleitoral

PROCESSO N.º 81-64.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2018 - OMISSÃO
PARTIDO: REPUBLICANOS
MUNICÍPIO: GUIRATINGA/MT
Vistos etc.
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Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017, com vistas
a apurar a não prestação de contas pelo REPUBLICANOS do município de Guiratinga/MT, no
exercício de 2018.
Encerrado o prazo para apresentação das contas em comento, e uma vez que a comissão
municipal teve expirado seu prazo de vigência, foi expedida notificação direcionada ao presidente e
tesoureiro da agremiação estadual, para suprirem a omissão no prazo de setenta e duas horas,
procedimento este previsto pelo art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE 23.546/2017. Mesmo
após a notificação (fl. 08), manteve-se inerte a agremiação.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se à fl. 12 pelo julgamento das contas da referida
agremiação como não prestadas, procedendo, ademais, à juntada dos documentos necessários
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fls. 18/19).
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."
Tal obrigação fica a cargo das instâncias superiores da agremiação, caso a instância municipal não
esteja vigente, nos termos do art. 28, §§ 4º e 5º da Resolução TSE 23.546/2017:
Art. 28....
§ 4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
§ 5º Na hipótese do § 4º, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera partidária
imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou diretório, com a identificação dos
dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
conta bancária aberta para a agremiação, bem como ausente 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, previsto desde
a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também 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, o partido supracitado
deixou 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 do diretório municipal do REPUBLICANOS, do município de Guiratinga
/MT, 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).
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
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Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, 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.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Guiratinga/MT, 30 de outubro de 2019.
AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI
Juiz Eleitoral

PROCESSO N.º 80-79.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2017 - OMISSÃO
PARTIDO: REPUBLICANOS
MUNICÍPIO: GUIRATINGA/MT
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017, com vistas
a apurar a não prestação de contas pelo REPUBLICANOS do município de Guiratinga/MT, no
exercício de 2017.
Encerrado o prazo para apresentação das contas em comento, e uma vez que a comissão
municipal teve expirado seu prazo de vigência, foi expedida notificação direcionada ao presidente e
tesoureiro da agremiação estadual, para suprirem a omissão no prazo de setenta e duas horas,
procedimento este previsto pelo art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE 23.546/2017. Mesmo
após a notificação (fl. 09), manteve-se inerte a agremiação.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se à fl. 13 pelo julgamento das contas da referida
agremiação como não prestadas, procedendo, ademais, à juntada dos documentos necessários
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fls. 19/20).
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."
Tal obrigação fica a cargo das instâncias superiores da agremiação, caso a instância municipal não
esteja vigente, nos termos do art. 28, §§ 4º e 5º da Resolução TSE 23.546/2017:
Art. 28....
§ 4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
§ 5º Na hipótese do § 4º, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera partidária
imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou diretório, com a identificação dos
dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
conta bancária aberta para a agremiação, bem como ausente 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 2017. Tal instrumento, previsto desde
a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também amparado pela Lei 9.096/1995, em seu art. 32,
§ 4º:
Art. 32....
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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, o partido supracitado
deixou 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 2017.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2017 do diretório municipal do REPUBLICANOS, do município de Guiratinga
/MT, 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).
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, 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.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Guiratinga/MT, 30 de outubro de 2019.
AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI
Juiz Eleitoral

PROCESSO N.º 71-20.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2017 - OMISSÃO
PARTIDO: AVANTE
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO POVO/MT
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017, com vistas
a apurar a não prestação de contas pelo AVANTE do município de São José do Povo/MT, no
exercício de 2017.
Encerrado o prazo para apresentação das contas em comento, e uma vez que a comissão
municipal teve expirado seu prazo de vigência, e a comissão estadual estava com registro
suspenso por falta de prestação de contas, foi expedida notificação direcionada ao presidente e
tesoureiro da agremiação nacional, para suprirem a omissão no prazo de setenta e duas horas,
procedimento este previsto pelo art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE 23.546/2017. Mesmo
após a notificação (fl. 09), manteve-se inerte a agremiação.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se à fl. 13 pelo julgamento das contas da referida
agremiação como não prestadas, procedendo, ademais, à juntada dos documentos necessários
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fls. 19/20).
É o relatório. Decido.
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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."
Tal obrigação fica a cargo das instâncias superiores da agremiação, caso a instância municipal não
esteja vigente, nos termos do art. 28, §§ 4º e 5º da Resolução TSE 23.546/2017:
Art. 28....
§ 4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
§ 5º Na hipótese do § 4º, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera partidária
imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou diretório, com a identificação dos
dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
conta bancária aberta para a agremiação, bem como ausente 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 2017. Tal instrumento, previsto desde
a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também 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, o partido supracitado
deixou 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 2017.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2017 do diretório municipal do AVANTE, do município de São José do Povo
/MT, 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).
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, 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.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Guiratinga/MT, 30 de outubro de 2019.
AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI
Juiz Eleitoral

PROCESSO N.º 73-87.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2017 - OMISSÃO
PARTIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
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PARTIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO POVO/MT
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017, com vistas
a apurar a não prestação de contas pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB do
município de São José do Povo/MT, no exercício de 2017.
Encerrado o prazo para apresentação das contas em comento, e uma vez que a comissão
municipal teve expirado seu prazo de vigência, foi expedida notificação direcionada ao presidente e
tesoureiro da agremiação estadual, para suprirem a omissão no prazo de setenta e duas horas,
procedimento este previsto pelo art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE 23.546/2017. Mesmo
após a notificação (fl. 08), manteve-se inerte a agremiação.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se à fl. 12 pelo julgamento das contas da referida
agremiação como não prestadas, procedendo, ademais, à juntada dos documentos necessários
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fls. 19/20).
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."
Tal obrigação fica a cargo das instâncias superiores da agremiação, caso a instância municipal não
esteja vigente, nos termos do art. 28, §§ 4º e 5º da Resolução TSE 23.546/2017:
Art. 28....
§ 4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
§ 5º Na hipótese do § 4º, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera partidária
imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou diretório, com a identificação dos
dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
conta bancária aberta para a agremiação, bem como ausente 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 2017. Tal instrumento, previsto desde
a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também 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, o partido supracitado
deixou 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 2017.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2017 do diretório municipal do MDB, do município de São José do Povo

/MT, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE n.º 23.546/2017, restando
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/MT, 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).
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, 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.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Guiratinga/MT, 30 de outubro de 2019.
AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI
Juiz Eleitoral

PROCESSO N.º 74-72.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2017 - OMISSÃO
PARTIDO: PROGRESSISTAS - PP
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO POVO/MT
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017, com vistas
a apurar a não prestação de contas pelo PROGRESSISTAS - PP do município de São José do
Povo/MT, no exercício de 2017.
Encerrado o prazo para apresentação das contas em comento, e uma vez que a comissão
municipal teve expirado seu prazo de vigência, foi expedida notificação direcionada ao presidente e
tesoureiro da agremiação estadual, para suprirem a omissão no prazo de setenta e duas horas,
procedimento este previsto pelo art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE 23.546/2017. Mesmo
após a notificação (fl. 08), manteve-se inerte a agremiação.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se à fl. 12 pelo julgamento das contas da referida
agremiação como não prestadas, procedendo, ademais, à juntada dos documentos necessários
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fls. 18/19).
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."
Tal obrigação fica a cargo das instâncias superiores da agremiação, caso a instância municipal não
esteja vigente, nos termos do art. 28, §§ 4º e 5º da Resolução TSE 23.546/2017:
Art. 28....
§ 4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
§ 5º Na hipótese do § 4º, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera partidária
imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou diretório, com a identificação dos
dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
conta bancária aberta para a agremiação, bem como ausente 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 2017. Tal instrumento, previsto desde
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de movimentação de recursos para o exercício financeiro de 2017. Tal instrumento, previsto desde
a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também 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, o partido supracitado
deixou 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 2017.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2017 do diretório municipal do PROGRESSSISTAS, do município de São
José do Povo/MT, 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).
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, 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.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Guiratinga/MT, 30 de outubro de 2019.
AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI
Juiz Eleitoral

PROCESSO N.º 75-57.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2017 - OMISSÃO
PARTIDO: PROGRESSISTAS - PP
MUNICÍPIO: TESOURO/MT
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017, com vistas
a apurar a não prestação de contas pelo PROGRESSISTAS - PP do município de Tesouro/MT, no
exercício de 2017.
Encerrado o prazo para apresentação das contas em comento, e uma vez que a comissão
municipal teve expirado seu prazo de vigência, foi expedida notificação direcionada ao presidente e
tesoureiro da agremiação estadual, para suprirem a omissão no prazo de setenta e duas horas,
procedimento este previsto pelo art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE 23.546/2017. Mesmo
após a notificação (fl. 08), manteve-se inerte a agremiação.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se à fl. 12 pelo julgamento das contas da referida
agremiação como não prestadas, procedendo, ademais, à juntada dos documentos necessários
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
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Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fls. 18/19).
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."
Tal obrigação fica a cargo das instâncias superiores da agremiação, caso a instância municipal não
esteja vigente, nos termos do art. 28, §§ 4º e 5º da Resolução TSE 23.546/2017:
Art. 28....
§ 4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
§ 5º Na hipótese do § 4º, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera partidária
imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou diretório, com a identificação dos
dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
trânsito de recursos pela conta bancária aberta para a agremiação, bem como ausente
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
2017. Tal instrumento, previsto desde a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também 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, o partido supracitado
deixou 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 2017.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2017 do diretório municipal do PROGRESSSISTAS, do município de
Tesouro/MT, 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).
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, 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.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Guiratinga/MT, 30 de outubro de 2019.
AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI
Juiz Eleitoral

PROCESSO N.º 76-42.2019.6.11.0002
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PROCESSO N.º 76-42.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2017 - OMISSÃO
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
MUNICÍPIO: GUIRATINGA/MT
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017, com vistas
a apurar a não prestação de contas pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
do município de Guiratinga/MT, no exercício de 2017.
Encerrado o prazo para apresentação das contas em comento, e uma vez que a comissão
municipal teve expirado seu prazo de vigência, foi expedida notificação direcionada ao presidente e
tesoureiro da agremiação estadual, para suprirem a omissão no prazo de setenta e duas horas,
procedimento este previsto pelo art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE 23.546/2017. Mesmo
após a notificação (fl. 08), manteve-se inerte a agremiação.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se à fl. 12 pelo julgamento das contas da referida
agremiação como não prestadas, procedendo, ademais, à juntada dos documentos necessários
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fls. 18/19).
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."
Tal obrigação fica a cargo das instâncias superiores da agremiação, caso a instância municipal não
esteja vigente, nos termos do art. 28, §§ 4º e 5º da Resolução TSE 23.546/2017:
Art. 28....
§ 4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
§ 5º Na hipótese do § 4º, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera partidária
imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou diretório, com a identificação dos
dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
conta bancária aberta para a agremiação, bem como ausente 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 2017. Tal instrumento, previsto desde
a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também 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, o partido supracitado
deixou 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 2017.

Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2017 do diretório municipal do PROS, do município de Guiratinga/MT, 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).
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, 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.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Guiratinga/MT, 30 de outubro de 2019.
AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI
Juiz Eleitoral

PROCESSO N.º 77-27.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2018 - OMISSÃO
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
MUNICÍPIO: GUIRATINGA/MT
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017, com vistas
a apurar a não prestação de contas pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
do município de Guiratinga/MT, no exercício de 2018.
Encerrado o prazo para apresentação das contas em comento, e uma vez que a comissão
municipal teve expirado seu prazo de vigência, foi expedida notificação direcionada ao presidente e
tesoureiro da agremiação estadual, para suprirem a omissão no prazo de setenta e duas horas,
procedimento este previsto pelo art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE 23.546/2017. Mesmo
após a notificação (fl. 08), manteve-se inerte a agremiação.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se à fl. 12 pelo julgamento das contas da referida
agremiação como não prestadas, procedendo, ademais, à juntada dos documentos necessários
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fls. 18/19).
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."
Tal obrigação fica a cargo das instâncias superiores da agremiação, caso a instância municipal não
esteja vigente, nos termos do art. 28, §§ 4º e 5º da Resolução TSE 23.546/2017:
Art. 28....
§ 4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
§ 5º Na hipótese do § 4º, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera partidária
imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou diretório, com a identificação dos
dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
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Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
conta bancária aberta para a agremiação, bem como ausente 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, previsto desde
a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também 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, o partido supracitado
deixou 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 do diretório municipal do PROS, do município de Guiratinga/MT, 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).
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, 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.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Guiratinga/MT, 30 de outubro de 2019.
AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI
Juiz Eleitoral

PROCESSO N.º 78-12.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2017 - OMISSÃO
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO POVO/MT
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017, com vistas
a apurar a não prestação de contas pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
do município de São José do Povo/MT, no exercício de 2017.
Encerrado o prazo para apresentação das contas em comento, e uma vez que a comissão
municipal teve expirado seu prazo de vigência, foi expedida notificação direcionada ao presidente e
tesoureiro da agremiação estadual, para suprirem a omissão no prazo de setenta e duas horas,
procedimento este previsto pelo art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE 23.546/2017. Mesmo
após a notificação (fl. 08), manteve-se inerte a agremiação.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se à fl. 12 pelo julgamento das contas da referida
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Com efeito, a unidade técnica manifestou-se à fl. 12 pelo julgamento das contas da referida
agremiação como não prestadas, procedendo, ademais, à juntada dos documentos necessários
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fls. 18/19).
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."
Tal obrigação fica a cargo das instâncias superiores da agremiação, caso a instância municipal não
esteja vigente, nos termos do art. 28, §§ 4º e 5º da Resolução TSE 23.546/2017:
Art. 28....
§ 4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
§ 5º Na hipótese do § 4º, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera partidária
imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou diretório, com a identificação dos
dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
conta bancária aberta para a agremiação, bem como ausente 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 2017. Tal instrumento, previsto desde
a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também 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, o partido supracitado
deixou 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 2017.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2017 do diretório municipal do PROS, do município de São José do Povo
/MT, 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).
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, 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.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Guiratinga/MT, 30 de outubro de 2019.
AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI
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Guiratinga/MT, 30 de outubro de 2019.
AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI
Juiz Eleitoral

PROCESSO N.º 79-94.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2018 - OMISSÃO
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO POVO/MT
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017, com vistas
a apurar a não prestação de contas pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
do município de São José do Povo/MT, no exercício de 2018.
Encerrado o prazo para apresentação das contas em comento, e uma vez que a comissão
municipal teve expirado seu prazo de vigência, foi expedida notificação direcionada ao presidente e
tesoureiro da agremiação estadual, para suprirem a omissão no prazo de setenta e duas horas,
procedimento este previsto pelo art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE 23.546/2017. Mesmo
após a notificação (fl. 08), manteve-se inerte a agremiação.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se à fl. 12 pelo julgamento das contas da referida
agremiação como não prestadas, procedendo, ademais, à juntada dos documentos necessários
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fls. 18/19).
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."
Tal obrigação fica a cargo das instâncias superiores da agremiação, caso a instância municipal não
esteja vigente, nos termos do art. 28, §§ 4º e 5º da Resolução TSE 23.546/2017:
Art. 28....
§ 4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
§ 5º Na hipótese do § 4º, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera partidária
imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou diretório, com a identificação dos
dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
conta bancária aberta para a agremiação, bem como ausente 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, previsto desde
a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também 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, o partido supracitado
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. 3042

Cuiabá, quarta-feira, 06 de novembro de 2019

65

Não obstante a obrigatoriedade de prestar contas conforme acima esposado, o partido supracitado
deixou 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 do diretório municipal do PROS, do município de São José do Povo
/MT, 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).
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032, 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.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Guiratinga/MT, 30 de outubro de 2019.
AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI
Juiz Eleitoral

ATOS DA 3ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 37/2019
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 quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que,
encontra-se disponível em Cartório para consulta, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a RELAÇÃO
DOS ELEITORES QUE REQUERERAM ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO E
SEGUNDA VIA, COM DEFERIMENTO, NOS MUNICÍPIOS DE NOBRES, JANGADA E ROSÁRIO
OESTE/MT, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
Faz saber, também, que o prazo de impugnação por parte dos partidos políticos são de 10 (dez)
dias da publicação do presente, nos termos do art. 17, §1° e art. 18, §5° da Resolução TSE n.
21.538/2013.
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.
Dado e passado nesta cidade de Rosário Oeste, aos quatro dias do mês de novembro 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

EDITAL N.º 38/2019
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
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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 outubro 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, aos quatro dias do mês de novembro do ano de
dois mil e dezenove. Eu, _____, Adriano Pereira Bueno, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi, com
fundamento na Portaria n.° 02/2015/3ªZE/MT.
ADRIANO PEREIRA BUENO
Chefe de Cartório

ATOS DA 4ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 38/2019
O chefe do Cartório Eleitoral da 4ª Zona Eleitoral, Município de Poconé, Estado de Mato Grosso,
Diego Manoel Mascarenhas do Nascimento, no uso das atribuições legais, especialmente na
delegação contida na Portaria nº 11/2016/4ZE, por ordem da Excelentíssima Senhora Juíza
Eleitoral da 4ª Zona Eleitoral de Mato Grosso.
Faz saber a todos quanto este edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo presente fica
intimado o Partido Trabalhista Brasileiro de Poconé, acerca da sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas do partido referentes às Eleições de 2018, através de seu advogado, Luis
Lauremberg Eubank de Arruda - OAB/MT nº 4493, nos autos da Prestação de Contas nº 3858.2018.6.11.0004, Protocolo nº 25715/2018.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa publico o presente edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral. Eu, Diego Manoel Mascarenhas do Nascimento, Chefe de Cartório,
conferi e digitei.
DIEGO MANOEL MASCARENHAS DO NASCIMENTO
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 39/2019
A Excelentíssima Senhora Kátia Rodrigues Oliveira, MMª. Juíza da 4ª Zona Eleitoral, Município de
Poconé, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei.
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, em
cumprimento ao disposto no art. 45, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, por este meio, divulga o
recebimento de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativas aos exercícios
financeiros de 2013 e 2014, conforme consta nos autos abaixo indicados que se encontram à
disposição para consulta no Cartório Eleitoral da 04ª Zona Eleitoral, apresentada pelos seguintes
partidos do município de Poconé, que podem ser visualizadas nos respectivos links:
PARTIDO POLÍTICO
PDT

-

RESPONSÁVEIS

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

DO

PROCESSO

Rodemilson

arquivos/downloads/conta_partidaria-pdt-

Gonçalo de Barros

pocone-2014-20191105113619147-

Tesoureiro: Ana Luiza de

b86fce18e5a82271c1ed662e1ff91190.pdf

NÚMERO

10-95.2015.6.11.0004

Barros
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Rodemilson

arquivos/downloads/conta_partidaria-pdt-

Gonçalo de Barros

pocone-2013-20191105112915921-

Tesoureiro: Ana Luiza de

c3bcbbc5114abb1be107af8033064325.pdf

Barros

9-13.2015.6.11.0004

Ficam também através deste edital, todos cientes de que, no prazo de cinco (5) dias, contados a
partir da publicação deste, qualquer interessado poderá apresentar impugnação, que deve ser
veiculada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. E para que ninguém alegue
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Dado e passado nesta cidade de Poconé, cinco dias
de novembro de dois mil e dezenove. Eu,_____________, Diego Manoel Mascarenhas do
Nascimento, Chefe de Cartório, digitei, conferi e assinei o presente edital.
DIEGO MANOEL MASCARENHAS DO NASCIMENTO
Chefe de Cartório

ATOS DA 6ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 76-30.2019.611.0039
ASSUNTO: PETIÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO - EXTEMPORÂNEA ELEIÇÕES 2008 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
CANDIDATO/CARGO: NILTON ROBERTO CARROCINI- VEREADOR
ADVOGADO: ANDERSON ROGÉRIO GRAHL- OAB/MT Nº 10.565/MT
Vistos etc.,
Trata-se prestação de contas eleitorais apresentada pelo candidato a vereador, NILTON
ROBERTO CARROCINI, relativas às Eleições Municipais de 2012, no município de Cáceres/MT,
os quais já têm contra si omissão na prestação de contas já declarada nos autos 54523.2012.6.110006 (fls. 28).
Relatei o necessário. Decido.
A Resolução TSE nº 22.715/2008, em seu art. 42, I, prevê:
"Art. 42 A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas, implicará:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu;"
Assim sendo, ante a manifesta extemporaneidade das contas apresentadas, deixo de determinar
sua análise, fazendo-o com fulcro no artigo 42, I, da Resolução TSE nº 22.715/2008.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Lance-se o ASE 272-2 no histórico do eleitor.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Cumpra-se.
Cáceres/MT, 05 de novembro de 2019.
GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 446-27.2012.6.11.0009
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PROCESSO Nº 446-27.2012.6.11.0009
Requerente: Huenderberg de Jesus Gomes
Advogado (a): Herbert de Souza Penze OAB/MT nº 22.475/O
Vistos.
As contas do candidato Huendeberg de Jesus Gomes, relativas às Eleições Municipais 2012,
foram julgadas não prestadas em 03/05/2013, conforme fls. 40/46, com trânsito em julgado em 13
/05/2013 (fl. 47).
Às fls. 50/82, o candidato apresentou novamente as contas finais de campanha com os
documentos necessários (documentos e recibos eleitorais devidamente preenchidos e assinados).
O §2º do art. 51 da Resolução TSE nº 23.376/2012, disciplinadora da prestação de contas da
campanha eleitoral de 2012 dispõe:
§ 2º: Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de
novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de
regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 53
desta resolução.
Portanto, recebo as contas finais e considerando o término da legislatura para o qual o candidato
concorreu, determino o lançamento do ASE 272 (apresentação de contas), motivo 2
(extemporânea), no cadastro da eleitor Huendeberg de Jesus Gomes, visando sua regularização.
Publique-se.
Após, arquive-se o presente feito.
Barra do Garças, 04 de novembro de 2019.
DOUGLAS BERNARDES ROMAO
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
PROCESSO Nº 11- 02.2014.6.11.0009
Classe: Execução Fiscal
Exequente: União
Executado: Paulo Roberto da Costa
Advogado: Paulo Mayruna Siqueira Belém - OAB/MT nº 15672
Finalidade: Intimar a parte executada acerca da penhora realizada em suas contas bancárias, por
meio do Sistema Bacenjud, no valor de R$ 1.324,92 (mil trezentos e vinte e quatro reais e noventa
e dois centavos), para querendo opor Embargos, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 16, da
Lei nº 6.830/80.
WILIAN BEZERRA ANDRADE
Chefe de Cartório

ATOS DA 10ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE CONTAS NÃO PRESTADAS DO PARTIDO
DEM DE ITIQUIRA MT.
EDITAL Nº 69/2019
AUTOS Nº 54-57.2019.6.11.0010
ASSUNTO: INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DA SENTENÇA - CONTAS NÃO PRESTADAS.
INTERESSADOS: DEM - PARTIDO DEMOCRÁTAS
INTERESSADO: ALCY ALVES VELASCO - PRESIDENTE DO PARTIDO
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INTERESSADO: ALCY ALVES VELASCO - PRESIDENTE DO PARTIDO
O Exmo. Senhor Doutor Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, Juiz da 10ª Zona Eleitoral, no
uso de suas atribuições legais;
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, em especial ao
PARTIDO DEMOCRATAS e seu presidente Sr. ALCY ALVES VELASCO, no Município de
RONDONÓPOLIS/MT, que, nesta data, está sendo publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral este Edital, com objetivo de cientificá-lo do teor da sentença, para que no prazo de três
(03) dias apresente recurso.
FINALIDADE: para intimar o interessado acima de a Sentença a seguir transcrita: Trata-se da
omissão, quanto à prestação de contas, referente ao exercício de 2018, no prazo estabelecido pela
legislação. O Cartório Eleitoral, ex officio, providenciou a notificação e ciência do partido omisso,
conforme disposto no art. 32, da Lei n.º 9.096/95, c/c o art. 28 e seguintes da Resolução TSE n.º
23.546/2017 que permaneceram inertes (fls.10). Nos termos do art. 30, inciso IV, "a" e "b", da
Resolução n° 23.546/2017, foram juntados espelhos do sistema SPCA do TSE, certificando a
existência da conta nº 188190, agência 2186 do Banco do Brasil, e negativa do recebimento de
fundo partidário, por não constar na lista de beneficiados (fls. 14/15). Instado a manifestar, o
Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento das contas como NÃO PRESTADAS (fls.17
/18). É o relatório. Decido. A obrigação dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral
decorre de imposição legal, com previsão no artigo 17, da Constituição Federal: "Art. 17. É livre a
criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o
regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados
os seguintes preceitos: (...) III - prestação de contas à Justiça Eleitoral". Nesse sentido, a Lei nº
9.096/1995 especifica o marco temporal para o cumprimento dessa obrigação como sendo até o
dia 30 de abril do ano seguinte, 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". Inferese dos autos que o partido em epígrafe não cumpriu com sua obrigação de prestar as contas do
exercício de 2018, conforme determina o art. 32, da Lei 9.096/1995, bem como da Resolução TSE
23.546/2017. Sendo assim, nos termos do inciso IV, "a", do art. 46 da Resolução TSE nº 23.546
/2017, acolho a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgando como NÃO PRESTADAS as
contas do Partido Democratas - DEM, no município de Itiquira - MT, relativa ao exercício de 2018,
e, por consequência, aplico-lhe a SUSPENSÃO, COM PERDA, DE NOVAS COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO, pelo tempo em que essa esfera partidária permanecer omissa, conforme disposto
no artigo 48 da citada Resolução. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Com trânsito em julgado: I
- oficie os órgãos de direção nacional e estadual do partido em questão, para que promovam a
imediata suspensão do repasse ou da distribuição de recursos do Fundo Partidário, na forma
fixada nesta sentença; II - anote-se o julgamento da prestação de contas no Sistema de
Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpra-se. Cumpridas as formalidades legais arquivem-se os autos com as anotações de praxe.
Rondonópolis, 20 de agosto de 2019. RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO, Juiz
Eleitoral. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral
por três vezes consecutivas e fixado no mural do Cartório Eleitoral pelo mesmo prazo. Eu,
_________________ Gabrielly Heule Barrios, Estagiária, que preparei e digitei o presente termo.
Rondonópolis, 30 de outubro de 2019.
RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral

DECISÕES
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DECISÕES
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0600004-79.2019.6.11.0010 - PJE
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
RÉU: PAULO CESAR MACEDO, GIANE FABRIS MACEDO, NILSEU FERRATTO, ROSA MARIA
DO NASCIMENTO, MARIA LUCIA MORAES DE OLIVEIRA, DILMA DOS SANTOS, JULIANA
GONCALVES NEPOMUCENO, NELMA MORAES PEREIRA, ANA LUCIA LIMA RODRIGUES,
IVANI LOPES DA SILVA, ANDREIA NUNES CARDOSO, MARIA MADALENA MOREIRA
Advogados do(a) RÉU: RAFAEL COSTA ROCHA - MT25880/O, ALEX ROECE ONASSIS MT17933/O
Advogados do(a) RÉU: RAFAEL COSTA ROCHA - MT25880/O, ALEX ROECE ONASSIS MT17933/O
DECISÃO
Preenchidos os requisitos do art. 357, §2º do Código Eleitoral, a inocorrência das hipóteses
previstas no art. 358 do mesmo codex e a existência de prova da materialidade e de indícios de
autoria, recebo a denúncia, em todos os seus termos, dando os acusados como incursos nos
artigos nela mencionados.
No que concerne ao rito a ser adotado, o STF já se posicionou que o novo rito previsto no Código
de Processo Penal com a edição da Lei nº 11.719/2008 deve prevalecer, em detrimento da lei
especial (Código Eleitoral), por ser mais favorável à ampla defesa e ao contraditório. Vejamos:
"Crime Eleitoral. Procedimento penal definido pelo próprio Código Eleitoral ("lex specialis").
Pretendida observância do novo "iter" procedimental estabelecido pela reforma processual penal
de 2008, que introduziu alterações no Código de Processo Penal ("lex generalis"). Antinomia
meramente aparente, porque superável mediante aplicação do critério da especialidade ("lex
specialis derogat legi generali"). Concepção ortodoxa que prevalece, ordinariamente, na solução
dos conflitos antinômicos que opõem leis de caráter geral àquelas de conteúdo especial.
Pretendida utilização de fator diverso de superação dessa específica antinomia de primeiro grau,
mediante opção hermenêutica que se mostra mais compatível com os postulados que informam o
estatuto constitucional do direito de defesa. Valioso precedente do Supremo Tribunal Federal (AP
528-Agr/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski). Nova ordem ritual que, por revelar-se mais favorável
ao acusado (CPP, arts. 396 e 396-A, na redação dada pela lei nº 11.719/2008), deveria reger o
procedimento penal, não obstante disciplinado em legislação especial, nos casos de crime
eleitoral. Plausibilidade jurídica dessa postulação. Ocorrência de "periculum in mora". Medida
cautelar deferida." (MC no HC 107795/SP, de 28/10/2011 - Rel. Min. Celso de Mello)
Posto isto, adoto o rito previsto nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal para
processamento do feito e determino a citação dos denunciados para responderem à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Defiro integramente a cota ministerial constante no documento ID 51031, autorizando, inclusive o
compartilhamento das provas com a Promotoria de Justiça de Pedra Preta/MT, conforme solicitado.
Expeça-se carta precatória para os Juízos Eleitorais competentes para procederem à citação dos
acusados, intimando-os para comparecimento à audiência de sursis processual a ser designada,
na qual será oferecida a proposta de suspensão condicional do processo, nos termos requeridos
pelo Parquet.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral

ATOS
DA 13ª ZONA ELEITORAL
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ATOS DA 13ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO 22/2019
(PRAZO DE 10 DIAS)
O Excelentíssimo Senhor Doutor Silvio Mendonça Ribeiro Filho, Juiz Eleitoral da 13ª Zona Eleitoral
- BARRA DO BUGRES, nos autos dos processos abaixo indicados, MANDA INTIMAR os Partidos
Políticos elencados, na pessoa de seu procurador para que apresentem, no prazo de 3 (três) dias,
contados do decurso do prazo de 10 (dez) dias, o Demonstrativo do Resultado do Exercício e o
Balanço Patrimonial, fazendo cumprir o disposto no §1° do art. 31 da Res. TSE 23.546/2017, sob
pena de extinção do feito sem resolução do mérito:
§ 1º Autuado e distribuído o processo de prestação de contas, a Secretaria do Tribunal ou o
Cartório Eleitoral deve publicar a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço
Patrimonial apresentados, disponibilizando o processo para o órgão do MPE da respectiva
jurisdição. [grifo nosso]
PROCESSO

MUNICÍPIO

PARTIDO

EXERCÍCIO

102-07.2019

Porto Estrela

PSD

2016

80-46.2019

Barra do Bugres

PT

2018

ADVOGADO
Saulo Almeida Alves - OAB/MT
n. 13.615
Eder Jose Alves - OAB n. 24.709

Dado e passado nesta cidade de Barra do bugres, aos vinte e oito dias de outubro de dois mil e
dezenove.
GEOVANA RODRIGUES PEREIRA
Técnica Judiciária

SENTENÇAS
AUTOS: 109-96.2019.6.11.0013
Protocolo: 14.675/2019
Espécie: Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2018
Requerente: Movimento Democrático Brasileiro - MDB (antigo PMDB) de Barra do Bugres/MT
SENTENÇA
O presente feito diz respeito à Prestação de constas anuais partidárias, exercício 2018, nos termos
da Res. 23.546/2017 - TSE.
O MDB de Barra do Bugres apresentou Declaração de ausência de movimentação de recursos no
dia 29/07/2019, nos termos da Res. 23.546/2017 - TSE.
Entretanto, conforme consta na certidão de fls. 05-06, o citado partido, não possuiu comissão
provisória vigente no ano de 2018.
Relatados, decide-se.
A Lei n. 9.096/1995, que dispõe acerca dos Partidos Políticos, dispõe em seu art. 32, caput:
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 Resolução 23.546 do TSE, de 18 de dezembro de 2017, por sua vez, dispõe:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção,
deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano
subsequente, dirigindo-a ao (...)

§ 4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a
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. 3042

Cuiabá, quarta-feira, 06 de novembro de 2019

72

§ 4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
[grifo nosso]
É certo que a legislação eleitoral impõe aos partidos o dever de prestar contas anualmente.
Não obstante, esse dever só subsiste aos partidos que tiveram alguma movimentação no ano
referência.
No caso em análise, constata-se que o partido não manteve diretório ou comissão provisória
municipal no ano de 2018, logo, entende-se que este não tem a obrigação de prestar contas no
ano de 2019.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo
485, VI do Código de Processo Civil, ante a falta de interesse processual.
Dê-se vistas dos presentes autos ao representante do Ministério Público Eleitoral, para querendo,
tomar as providências de julgar necessárias.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
P.R.I.C
Barra do Bugres/MT, 28 de outubro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

AUTOS: 111-66.2019.6.11.0013
Protocolo: 15.330/2019
Espécie: Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2018
Requerente: Democracia Cristão - DC de Barra do Bugres/MT
SENTENÇA
O presente feito diz respeito à Prestação de constas anuais partidárias, exercício 2018, nos termos
da Res. 23.546/2017 - TSE.
O DC de Barra do Bugres apresentou Declaração de ausência de movimentação de recursos no
dia 08/08/2019, nos termos da Res. 23.546/2017 - TSE.
Entretanto, conforme consta na certidão de fls. 05-06, o citado partido, não possuiu comissão
provisória vigente no ano de 2018.
Relatados, decide-se.
A Lei n. 9.096/1995, que dispõe acerca dos Partidos Políticos, dispõe em seu art. 32, caput:
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 Resolução 23.546 do TSE, de 18 de dezembro de 2017, por sua vez, dispõe:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção,
deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano
subsequente, dirigindo-a ao (...)
§ 4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
[grifo nosso]
É certo que a legislação eleitoral impõe aos partidos o dever de prestar contas anualmente.
Não obstante, esse dever só subsiste aos partidos que tiveram alguma movimentação no ano
referência.
No caso em análise, constata-se que o partido não manteve diretório ou comissão provisória
municipal no ano de 2018, logo, entende-se que este não tem a obrigação de prestar contas no
ano de 2019.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo
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Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo
485, VI do Código de Processo Civil, ante a falta de interesse processual.
Dê-se vistas dos presentes autos ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
P.R.I.C
Barra do Bugres/MT, 24 de outubro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

AUTOS: 116-88.2019.6.11.0013
Protocolo: 16.911/2019
Espécie: Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2018
Requerente: Partido Socialista Brasileiro - PSB de Porto Estrela/MT
Advogado(a): Saulo Almeida Alves - OAB/MT n. 13.615
SENTENÇA
O presente feito diz respeito à Prestação de constas anuais partidárias, exercício 2018, nos termos
da Res. 23.546/2017 - TSE.
O PSB de Porto Estrela apresentou Declaração de ausência de movimentação de recursos no dia
11/09/2019, nos termos da Res. 23.546/2017 - TSE.
Entretanto, conforme consta na certidão de fls. 04-05, o citado partido, não possuiu comissão
provisória vigente no ano de 2018.
Relatados, decide-se.
A Lei n. 9.096/1995, que dispõe acerca dos Partidos Políticos, dispõe em seu art. 32, caput:
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 Resolução 23.546 do TSE, de 18 de dezembro de 2017, por sua vez, dispõe:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção,
deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano
subsequente, dirigindo-a ao (...)
§ 4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
[grifo nosso]
É certo que a legislação eleitoral impõe aos partidos o dever de prestar contas anualmente.
Não obstante, esse dever só subsiste aos partidos que tiveram alguma movimentação no ano
referência.
No caso em análise, constata-se que o partido não manteve diretório ou comissão provisória
municipal no ano de 2018, logo, entende-se que este não tem a obrigação de prestar contas no
ano de 2019.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo
485, VI do Código de Processo Civil, ante a falta de interesse processual.
Dê-se vistas dos presentes autos ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
P.R.I.C
Barra do Bugres/MT, 24 de outubro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 103-89.2019.6.11.0013
Prestação de Contas - Regularização
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Prestação de Contas - Regularização
Município: Barra do Bugres-MT
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de requerimento de situação de inadimplência, referentes a contas não prestadas no
exercício de 2016, pelo órgão municipal do PSDB de Barra do Bugres-MT.
Publicado o Edital, transcorreu o prazo sem impugnação.
Realizada a análise conclusiva pela Unidade Técnica, opinou-se pela regularidade das contas
apresentas.
Encaminhado ao Ministério Público Eleitoral, este se manifestou pela aprovação das prestações de
contas.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, Diretórios Municipais dos Partidos Políticos são obrigados a prestar contas de sua
movimentação financeira até o dia 30 de abril de cada ano, sob pena de serem julgadas não
prestadas, segundo dispõem o artigo 32 da Lei nº 9.096/95 e o artigo 46, IV, da Resolução TSE
23.546/2017.
No caso, a agremiação não apresentou as contas a tempo e modo, sofrendo as devidas sanções
legais.
Assim, apresentou o presente pedido visando a regularização da situação de inadimplência
perante a Justiça Eleitoral.
Pela manifestação do órgão técnico e do Ministério Público Eleitoral, verifico que o órgão partidário
não movimentou recursos no exercício em questão, restando regulares as contas ora
apresentadas.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e determino a regularização da não prestação
de contas referente ao exercício 2016, suspendendo todas e quaisquer penalidades impostas no
processo 8-30.2017.6.11.0013, na forma do artigo 59 da Resolução TSE 23.546/2017.
Proceda o Cartório Eleitoral às comunicações aos órgãos competentes e aos registros de praxe
nos sistemas pertinentes.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Barra do Bugres, 28 de outubro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 104-74.2019.6.11.0013
Prestação de Contas - Regularização
Município: Barra do Bugres-MT
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de requerimento de situação de inadimplência, referentes a contas não prestadas no
exercício de 2016, pelo órgão municipal do PTB de Barra do Bugres-MT.
Publicado o Edital, transcorreu o prazo sem impugnação.
Realizada a análise conclusiva pela Unidade Técnica, opinou-se pela regularidade das contas
apresentas.
Encaminhado ao Ministério Público Eleitoral, este se manifestou pela aprovação das prestações de
contas.
Os autos vieram conclusos.
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Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, Diretórios Municipais dos Partidos Políticos são obrigados a prestar contas de sua
movimentação financeira até o dia 30 de abril de cada ano, sob pena de serem julgadas não
prestadas, segundo dispõem o artigo 32 da Lei nº 9.096/95 e o artigo 46, IV, da Resolução TSE
23.546/2017.
No caso, a agremiação não apresentou as contas a tempo e modo, sofrendo as devidas sanções
legais.
Assim, apresentou o presente pedido visando a regularização da situação de inadimplência
perante a Justiça Eleitoral.
Pela manifestação do órgão técnico e do Ministério Público Eleitoral, verifico que o órgão partidário
não movimentou recursos no exercício em questão, restando regulares as contas ora
apresentadas.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e determino a regularização da não prestação
de contas referente ao exercício 2016, suspendendo todas e quaisquer penalidades impostas no
processo 8-30.2017.6.11.0013, na forma do artigo 59 da Resolução TSE 23.546/2017.
Proceda o Cartório Eleitoral às comunicações aos órgãos competentes e aos registros de praxe
nos sistemas pertinentes.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Barra do Bugres, 28 de outubro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 112-51.2019.6.11.0013
Assunto: Requerimento de Certidão de Quitação por tempo indeterminado
Requerente: Reymerclei de Assis Sharif Filho
Representante: Jussara Correa Pereira
SENTENÇA
Trata-se de requerimento formulado em nome de REYMERCLEI DE ASSIS SHARIF FILHO,
representado e subscrito por sua genitora, objetivando a expedição de Certidão de Quitação
Eleitoral por tempo indeterminado e a dispensa da revisão biométrica de eleitorado, em razão de
enfermidades que impossibilitam sua locomoção.
Anexa cópia de atestado médico relatando a situação do eleitor.
A princípio, impende ressaltar que, devido à alteração promovida pela Lei 13.146/2015 nos arts. 3º
e 4º do Código Civil, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua
vontade, são considerados relativamente incapazes quanto a certos atos ou à maneira de exercêlos, estando sujeitos a curatela.
No caso, considero regular a representação do eleitor por genitora, deixando de exigir a
comprovação da curatela em virtude de disposição expressa contida no art. 86 do Estatuto da
Pessoa com Deficiência:
Art. 86. Para emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da pessoa
com deficiência.
No que tange ao pedido de expedição de quitação, entendo estar amparado no parágrafo único do
artigo 1º e no art. 2º, ambos da Resolução TSE 21.920, de 19 de setembro de 2004:
Art. 1º O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todas as pessoas portadoras de
deficiência.
Parágrafo único. Não estará sujeita a sanção a pessoa portadora de deficiência que torne
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Parágrafo único. Não estará sujeita a sanção a pessoa portadora de deficiência que torne
impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais, relativas ao
alistamento e ao exercício do voto.
Art. 2º O juiz eleitoral, mediante requerimento de cidadão nas condições do parágrafo único do art.
1º ou de seu representante legal, acompanhado de documentação comprobatória da deficiência
descrita no art. 1º poderá expedir, em favor do interessado, certidão de quitação eleitoral, com
prazo de validade indeterminado.
Destarte, constatada a condição exigida pelo citado dispositivo legal, consistente em deficiência de
caráter permanente que traz óbice absoluto tanto ao exercício do voto quanto ao comparecimento
do eleitor ao Cartório Eleitoral para o recadastramento biométrico, conforme se afere das provas
acostadas aos autos, deve ser acolhido o presente pleito.
Ante o exposto, DEFIRO o presente requerimento para dispensar o requerente, REYMERCLEI DE
ASSIS SHARIF FILHO, inscrição eleitoral 0321 3878 1848, do exercício do voto e da revisão
eleitoral.
Lance o Cartório Eleitoral o código ASE 396, motivo 4, no cadastro do eleitor (art. 2º, §2º, Res.
TSE 21.920/2004).
Expeça-se em seu favor certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado (art.
2º, caput, Res. TSE 21.920/2004).
P.R.I.
Após, arquive-se, com as devidas baixas.
Cumpra-se.
Barra do Bugres, 25 de outubro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 118-58.2019.6.11.0013
Prestação de Contas Eleitorais - Eleição 2018
Partido Político: Partido Liberal (antes Partido da República)
Município: Porto Estrela/MT
Requerido: Oscar Vitor de Oliveira (Presidente)
Requerida: Maria Aparecida Miranda (Tesoureira)
Advogada: Dalila Andrade Abrantes de Sales - OAB/MT N. 15.497
Regularização de Prestação de Contas
SENTENÇA
Vistos etc.
O prestador de contas, mesmo intimado por seu representante legal a apresentar os documentos
necessários ao processamento do feito, quedou-se silente, conforme certidão de fl.
Diante do exposto, restando desatendidas as exigências do art. 83, §2º, III, da Resolução de
regência, julgo extinto sem julgamento de mérito o presente pedido de regularização de contas,
mantendo-se ao órgão partidário as penalidades decorrentes da omissão na prestação de contas
eleitorais.
Publique-se. Transitado em julgado, arquive-se, com as devidas anotações.
Barra do Bugres, 4 de novembro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 26-80.2019.6.11.0013
Duplicidade de Inscrição
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

Ano 2019 - n. 3042

Cuiabá, quarta-feira, 06 de novembro de 2019

77

SENTENÇA
Vistos etc.
Cuida-se de duplicidade de inscrição eleitoral detectada pelo Sistema ELO, envolvendo as
inscrições eleitorais nº 1174 8712 0213 de ENIDIA MENDES DE OLIVEIRA e nº 0555 6638 0337
de ENIDINA MENDES DE OLIVEIRA, identificado pelo batimento realizado pelo TSE Coincidência
1DBR1902615785 em 21/03/2019.
Cabe ressaltar que, conforme certidão e documentos carreados aos autos (fls. 4/9), resta provado
tratar-se do mesmo eleitor de uma mesma pessoa e que a duplicidade em questão ocorreu por
erro de digitação.
Ante ao exposto, com arrimo nos artigos 33, §2º, c/c o artigo 37, inciso VI, ambos da Resolução
TSE nº 21.538/03,
DETERMINO o CANCELAMENTO da INSCRIÇÃO ELEITORAL nº 0555 6638 0337, mantendo-se
como REGULAR no Sistema ELO/TSE a inscrição eleitoral nº 1174 8712 0213 originária, tendo em
vista a ocorrência no atendimento eleitoral.
Intime-se o eleitor. Faça-se as necessárias digitações da decisão no sistema ELO.
Publique-se. Transitado em julgado, arquive-se, com as devidas anotações.
Barra do Bugres, 4 de novembro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 6-89.2019.6.11.0013
Duplicidade de Inscrição
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuida-se de duplicidade de inscrição eleitoral detectada pelo Sistema ELO, envolvendo as
inscrições eleitorais nº 0219 2095 1880 de SEBASTIANA FERREIRA DE SOUZA e nº 0043 9670
1872 de SEBASTIANA FERREIRA DE SOUZA, identificado pelo batimento realizado pelo TSE
Coincidência 1DMT1902611078 em 21/2/2019.
Cabe ressaltar que, conforme certidão e documentos carreados aos autos (fls. 4/9), resta provado
tratar-se do mesmo eleitor de uma mesma pessoa que se alistou duas vezes.
Ante ao exposto, com arrimo nos artigos 33, §2º, c/c o artigo 37, inciso VI, ambos da Resolução
TSE nº 21.538/03,
DETERMINO o CANCELAMENTO da INSCRIÇÃO ELEITORAL nº 0555 6638 0337, mantendo-se
como REGULAR no Sistema ELO/TSE a inscrição eleitoral nº 0043 9670 1872 originária, tendo em
vista a ocorrência no atendimento eleitoral.
Intime-se o eleitor. Faça-se as necessárias digitações da decisão no sistema ELO.
Publique-se. Transitado em julgado, arquive-se, com as devidas anotações.
Barra do Bugres, 4 de novembro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 110-81.2019.6.11.0013
Protocolo: 15.264/2019
Partido Político: Partido Social Liberal - PSL
Município: Barra do Bugres/MT
Exercício: 2016
SENTENÇA

O presente feito diz respeito à Prestação de constas anuais partidárias, exercício 2016, nos termos
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O presente feito diz respeito à Prestação de constas anuais partidárias, exercício 2016, nos termos
da Res. 23.464/2015 - TSE.
O PSL de Barra do Bugres apresentou Declaração de ausência de movimentação de recursos no
dia 08/08/2019, nos termos da Res. 23.546/2017 - TSE.
Entretanto, conforme consta na certidão de fls. 04, o citado partido, já apresentou Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira de Recursos, devidamente aprovada, nos autos do
processo n. 10-97.2017.6.11.0013.
Relatados, decide-se.
O Partido Social Liberal - PSL, município de Barra do Bugres-MT, apresentou Declaração de
ausência de movimentação financeira de recursos, referente ao exercício financeiro 2016, no dia 08
/08/2019, visando regularizar, em tese, a situação de não prestação de contas referente àquele
exercício.
Compulsando o arquivo desta serventia constatou-se que tal Declaração já havia sido apresentada
e aprovada em sede do Processo n. 10-97.2017.6.11.0013.
Diante de tal fato, e considerando a coisa julgada determino o ARQUIVAMENTO do presente feito,
com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Barra do Bugres, 25 de outubro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 114-21.2019.6.11.0013
Protocolo: 17.127/2019
Partido Político: Partido Social Cristão - PSC
Município: Porto Estrela/MT
Exercício: 2016
SENTENÇA
O presente feito diz respeito à Prestação de constas anuais partidárias, exercício 2016, nos termos
da Res. 23.464/2015 - TSE.
O PSC de Porto Estrela apresentou Declaração de ausência de movimentação de recursos no dia
17/09/2019, nos termos da Res. 23.546/2017 - TSE.
Entretanto, conforme consta na certidão de fls. 05, o citado partido, já apresentou Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira de Recursos, devidamente aprovada, nos autos do
processo n. 9-15.2017.6.11.0013.
Relatados, decide-se.
O Partido Social Cristão - PSC, município de Porto Estrela-MT, apresentou Declaração de
ausência de movimentação financeira de recursos, referente ao exercício financeiro 2016, no dia 17
/09/2019, visando regularizar, em tese, a situação de não prestação de contas referente àquele
exercício.
Compulsando o arquivo desta serventia constatou-se que tal Declaração já havia sido apresentada
e aprovada em sede do Processo n. 9-15.2017.6.11.0013.
Diante de tal fato, e considerando a coisa julgada determino o ARQUIVAMENTO do presente feito,
com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Barra do Bugres, 25 de outubro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 115-06.2019.6.11.0013
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PROCESSO: 115-06.2019.6.11.0013
Protocolo: 17.125/2019
Partido Político: Partido Socialista Brasileiro - PSB
Município: Porto Estrela/MT
Exercício: 2015
SENTENÇA
O presente feito diz respeito à Prestação de constas anuais partidárias, exercício 2015, nos termos
da Res. 23.432/2015 - TSE.
O PSB de Porto Estrela apresentou Declaração de ausência de movimentação de recursos no dia
17/09/2019, nos termos da Res. 23.546/2017 - TSE.
Entretanto, conforme consta na certidão de fls. 05, o citado partido, já apresentou Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira de Recursos, devidamente aprovada, nos autos do
processo n. 9-49.2016.6.11.0013.
Relatados, decide-se.
O Partido Socialista Brasileiro - PSB, município de Porto Estrela-MT, apresentou Declaração de
ausência de movimentação financeira de recursos, referente ao exercício financeiro 2015, no dia 17
/09/2019, visando regularizar, em tese, a situação de não prestação de contas referente àquele
exercício.
Compulsando o arquivo desta serventia constatou-se que tal Declaração já havia sido apresentada
e aprovada em sede do Processo n. 9-49.2016.6.11.0013.
Diante de tal fato, e considerando a coisa julgada determino o ARQUIVAMENTO do presente feito,
com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Barra do Bugres, 25 de outubro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 50-11.2019.6.11.0013
Protocolo: 9.969/2019
Assunto: Mesário Faltoso - CMR
Requerido: EDNA MARIA DA SILVA
SENTENÇA
Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo Cartório Eleitoral da 13ª Zona Eleitoral,
relativo a eleitora EDNA MARIA DA SILVA por ausência aos trabalhos eleitorais, no 2° turno de
votação, referentes às Eleições Gerais 2018.
Foram juntados aos autos: a informação do Sr. Chefe de Cartório; a Ata da Eleição; a carta
convocatória devidamente recebida pela requerida; e o espelho do Cadastro Eleitoral.
Não tendo sido encontrada pela Oficiala de Justiça no endereço cadastrado no sistema ELO, foi
devidamente citada por meio do Edital de Citação n. 18/2019.
A requerida apresentou defesa, alegando, em suma, que esteve presente no 2ª turno de votação,
referentes às Eleições Gerais 2018 e tão somente deixou de assinar a Ata da Mesa Receptora de
Votos.
Após, os autos vieram conclusos.
É breve o relatório. Decide-se.
Compulsando os autos, verifica-se que a requerida alegou que esteve presente no 2ª turno de
votação, referentes às Eleições
Gerais 2018 e tão somente deixou de assinar a Ata da Mesa Receptora de
Votos da seção 49, município de Denise-MT, juntou declaração da Presidente da Seção, Sra.
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. 3042

Cuiabá, quarta-feira, 06 de novembro de 2019

80

Votos da seção 49, município de Denise-MT, juntou declaração da Presidente da Seção, Sra.
Vanusa do Carmo, a qual corrobora com o alegado.
Considerando que a mesária esteve presente e cumpriu com suas obrigações junto a Justiça
Eleitoral, incorrendo somente em erro de formalidade, ao não opor assinatura no documento oficial
da seção, qual seja, a ata da mesa receptora de votos, a justificativa apresentada é crível.
Desse modo, deixo de arbitrar multa e determino o arquivamento dos autos.
Publique-se e registre-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.
Barra do Bugres, 04 de novembro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 66-96.2018.6.11.0013
Protocolo: 8.771/2018
Partido Político: Democracia Cristã - DC (antigo Partido Social Democrata Cristão - PSDC)
Município: Barra do Bugres/MT
Exercício: 2015
SENTENÇA
O presente feito diz respeito à Prestação de constas anuais partidárias, exercício 2015, nos termos
da Res. 23.432/2015 - TSE.
O DC (antigo PSDC) de Barra do Bugres apresentou Declaração de ausência de movimentação de
recursos no dia 16/05/2018, nos termos da Res. 23.546/2017 - TSE.
Entretanto, conforme consta na certidão de fls. 16, o citado partido, já apresentou Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira de Recursos, devidamente aprovada, nos autos do
processo n. 10-34.2016.6.11.0013.
Relatados, decide-se.
O Democracia Cristã (antigo Partido Social Democrata Cristão - PSDC), município de Barra do
Bugres-MT, apresentou Declaração de ausência de movimentação financeira de recursos,
referente ao exercício financeiro 2015, no dia 16/05/2018, visando regularizar, em tese, a situação
de não prestação de contas referente àquele exercício.
Compulsando o arquivo desta serventia constatou-se que tal Declaração já havia sido apresentada
e aprovada em sede do Processo n. 10-34.2016.6.11.0013.
Diante de tal fato, e considerando a coisa julgada determino o ARQUIVAMENTO do presente feito,
com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Barra do Bugres, 25 de outubro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
PROCESSO 117-73.2019.6.11.0013
Partido Político: Partido Liberal (antes Partido da República)
Município: Porto Estrela/MT
Requerido: Oscar Vitor de Oliveira (Presidente)
Requerida: Maria Aparecida Miranda (Tesoureira)
Advogada: Dalila Andrade Abrantes de Sales - OAB/MT N. 15.497
Despacho.
Vistos,
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Vistos,
Trata-se de pedido de regularização de prestação de contas anual do Partido Liberal - PL (antes
Partido da República - PR) do município de Porto Estrela, referente ao exercício 2016.
Intime-se o Prestador, por sua representante, para apresentar a declaração de ausência de
movimentação financeira na forma preconizada pelo §3º do artigo 28 da Resolução TSE 23.546
/2017 no prazo de três dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito.
Barra do Bugres-MT, 25 de outubro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 113-36.2019.6.11.0013
Classe: Petição
Requerido: Partido Socialista Brasileiro - PSB de Porto Estrela
Advogado: Saulo Almeida Alves - OAB/MT: 13.615
DESPACHO
Vistos, etc...
Proceda-se à intimação do requerido, na pessoa de seu procurador, por meio do DJe, para que
promova os devidos esclarecimentos referentes às inconsistências apontadas na Informação n. 37
/2019-13ªZE/MT (fl. 08) <http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/conta_partidariapsb-porto_estrela-2016-20191105095047335-237ee94ef29b0ba6a3572ada1dada066.pdf>,

no

prazo de três dias sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.
Intime-se.
Cumpra-se.
Barra do Bugres/MT, 24 de outubro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 14ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
DESCARTE DE MATERIAL
EDITAL DE DESCARTE DE DOCUMENTOS nº 01/2019
PRAZO: 15 (quinze) dias
A Excelentíssima Senhora Dra. Laura Dorilêo Cândido, MM Juiz Eleitoral da 14ª Zona Eleitoral de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, que nos termos do art. 55 da Resolução TSE nº 21.538/03, e, nas disposições
constantes do Provimento CRE/MT nº 9/2014, que no período de 04/11/2019 a 19/12/2019,
suspendo-se os trabalhos durante o recesso forense, reiniciando em 07/01/2020, com término
previsto para o dia 21/01/2020, será realizada a inutilização dos documentos, abaixo relacionados,
por processo de trituração, e posteriormente, destinados por doação à enitdade gestora de
reciclagem. A trituração será procedida na sede deste Cartório Eleitoral da 14ª zona eleitoral,
situado à Rua Rua Jurucê, nº 990, Centro, nesta Cidade, podendo o evento ser acompanhado por
quem interessar possa:
Classe

Documentos

Período (ano)

Prazo de
Guarda
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ADMINISTRAÇÃO Guia de Remessa de Material
ADMINISTRAÇÃO

Termo de Responsabilidade de
Patrimônio
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2008, 2010, 2011,
2012

1 ano

2007,2008

10 anos

2007,2008,2009

10 anos

2002,2007

10 anos

Suprimento de Fundos e demais
ADMINISTRAÇÃO documentos ligados a orçamento e
prestação de contas
CADSATRO
ELEITORAL
CADASTRO
ELEITORAL

Comunicação de Óbito
Guia de Multa Paga

CADASTRO

Requerimento de Justificativa Eleitoral

ELEITORAL

(apresentado depois do pleito)

1994,2001,2004,
2005,2006, 2007, 2008
2002, 2004, 2006,
2008, 2010

10 anos
10 anos

Protocolos de Entrega de Título
CADASTRO
ELEITORAL

Eleitoral (PETE) e os Requerimentos de
Alistamento Eleitoral - RAE relativos a

1998, 2001 a 2014

5 anos

2006, 2007, 2008

5 anos

alistamento, transferência, revisão ou
segunda via

CADASTRO

Títulos Eleitorais recolhidos e o

ELEITORAL

respectivo PETEs

CADASTRO

Títulos eleitorais são procurados pelo

2004, 2006, 2007,

ELEITORAL

eleitor e respectivos PETEs

2008, 2009, 2016

Documento recebido pelo Juízo
DOC. RECEBIDOS Eleitoral (ofícios, e-mails, memorandos,
requerimentos diversos, etc.)

1990, 1994,2006,
2007 2008, 2009,

1 ano

10 anos

1988, 1992,
ELEIÇÕES

Boletins de Urna e Zerésimas

1998,2000, 2002,
2004, 2006, 2008,

10 anos

2010
ELEIÇÕES

ELEIÇÕES

Cadernos de Votação
Cédulas não utilizadas no processo de
votação

ELEIÇÕES

Comprovantes de Votação (canhotos)

ELEIÇÕES

Diploma não utilizado

ELEIÇÕES

Formulários de Justificativa Eleitoral
(apresentados no dia do pleito)

ELEIÇÕES

Recibo de material de eleições

ELEIÇÕES

Recibo de entrega de boletim de urna

ELEIÇÕES

Vistorias de Local de Votação

1996, 2002, 2004,
2005, 2006, 2008

10 anos

2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010,

1 ano

2014,
2002, 2004, 2006,
2008
2000, 2002

10 anos
1 ano

2000, 2004, 2006,
2008, 2010, 2011,

1 ano

2012, 2014, 2016
2000, 2002, 2004,

1 ano

2002

1 ano

1998, 2000, 2002

10 anos
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EXPEDIENTES
EXPEDIENTES
PARTIDOS

Edital emitido pelo juízo

2003 a 2009

Ofícios, ofícios circulares, e-mails,

1997, 1998, 2002,

impressos, memorandos e informação

2003, 2004, 2007,

expedidos pelos juízos eleitorais

2008, 2012

Comunicação de desfiliação partidária

POLÍTICOS
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10 anos

2000, 2002, 2004,
2006, 2011, 2012

10 anos

10 anos

Expediente recebido/ expedido pelo
PARTIDOS

partido político

POLÍITICOS

- filiação partidária

1995 a 2003

10 anos

- relatório de prestação de contas
E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou que se expedisse o presente edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Jaciara, Estado de
Mato Grosso, aos catorze dias do mês de outubro do ano de 2019. Eu, _____________ Rosângela
Colli Dal Prá (chefe de cartório), que digitei e subscrevi, com fulcro na Portaria nº 05/2015/14ªZE.
Jaciara-MT, 14 de outubro de 2019.
ROSÂNGELA COLLI DAL PRÁ
Técnico Judiciário

ATOS DA 15ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 63/2019
REVISÃO DE ELEITORADO COM COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS - ALTO BOA VISTA/MT
Torna pública a data designada para a revisão de eleitorado no município de Alto Boa Vista/MT em
2019, com coleta de dados biométricos, bem como, convoca os eleitores do município a se
apresentarem na Câmara Municipal de Alto Boa Vista/MT.
A Juíza da 15ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Janaína Cristina de Almeida, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER que será realizado procedimento de REVISÃO DE
ELEITORADONO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA/MT, com utilização de coleta de dados
biométricos (assinatura digital, fotografia e impressões digitais), no seguinte período: INÍCIO DO
COMPARECIMENTO

OBRIGATÓRIO:

COMPARECIMENTO

OBRIGATÓRIO:

6

de

06

novembro
de

de

dezembro

2019.DATA
de

2019.

FINAL

PARA

HORÁRIO

DE

FUNCIONAMENTO: das 07:30h às 11:30h e das 13:30 às 17:30, em dias úteis.
Ficam dispensados de comparecimento, no período apontado, os eleitores que já houverem
registrado seus dados biométricos perante a Justiça Eleitoral, desde que atendidos os requisitos de
qualidade dos dados biométricos. Por meio do presente Edital, ficam cientificados os eleitores de
Alto Boa Vista/MT de que:
1. Estarão obrigados a comparecer pessoalmente, até a data máxima supramencionada, na
Câmara Municipal de Alto Boa Vista/MT, situada na Avenida Bandeirantes, 423, Alto Boa Vista/MT
/MT, sempre juízo de, oportunamente, ser realizado o procedimento em locais adicionais, nas
mesmas datas citadas, com ampla divulgação ao público local - a fim de registrar seus dados
biométricos, sob pena de cancelamento da inscrição eleitoral, sem prejuízo das sanções cabíveis,
se constatada irregularidade;
2. Deverão se apresentar: a) necessariamente, com documento oficial de identificação com foto e
comprovante de domicílio, e b) opcionalmente (caso possuírem), com CPF e título eleitoral ou
outro documento comprobatório da condição de eleitor.
E, para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será publicado no
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E, para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e sua cópia afixada no lugar de costume. Encaminhe-se, por
ofício, ao representante do Ministério Público Eleitoral e partidos políticos com diretório/comissão
provisória regularmente estabelecida em Alto Boa Vista/MT/. Dado e passado nesta cidade de São
Félix do Araguaia, aos sete dias do mês de outubro de dois mil e dezenove. Eu, Tiago Lima
Magalhães da Cunha, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente edital que é assinado pela
MM. Juíza Eleitoral da 15ª ZE.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 16ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PARECER PRELIMINAR
Processo: 23-19.2019.6.11.0016 - Protocolo: 8.191/2019
Classe: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2018
Interessados: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - Vila Rica/MT
Roberto Casagrande - Presidente
Sérgio Roberto Junqueira Zoccoli Filho - Tesoureiro
Advogado: Sérgio Roberto Junqueira Zoccoli Filho - OAB/MT nº 18.709-B
PARECER PRELIMINAR
Tratam os presentes autos de prestação de contas anual da comissão provisória do Partido da
Social Democracia Brasileira - PSDB - Vila Rica/MT, referente ao exercício de 2018.
1. DA INTEMPESTIVIDADE
O Partido Político encaminhou à Justiça Eleitoral, sua prestação de contas relativa ao exercício de
2018, em 21/05/2019 (fl. 08), portanto, fora do prazo previsto pelo artigo 28 da Resolução TSE n.º
23.546/2017, o que configura uma impropriedade formal.
2. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS
Esta unidade técnica procedeu às verificações dos documentos e informações constantes dos
autos, expedindo o exame preliminar de fl. 42, nos moldes do art. 34, §1º da Resolução TSE nº
23.546/2017. O exame preliminar foi publicado no DJE/TRE-MT n.º 2980.
Após a intimação do prestador de contas, o prazo transcorreu sem manifestação (certidão de fl.
42), mas em 22/10/2019 foi apresentado petição (fls. 43 e 44), Parecer da Comissão Executiva
/Provisória e Parecer do Conselho Fiscal do Partido (fl. 45), Demonstrativos de gastos realizados
com recursos oriundos do Fundo Partidário (fl. 46) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (fl. 47).
Consta no referido exame a ausência dos seguintes documentos:
2.1 Comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital;
2.2 Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as
respectivas contas;
2.3 Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se
refiram as contas prestadas, demonstrando a movimentação financeira ou a sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam
qualquer movimentação financeira;
2.4 Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos
do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de diligências para apresentação de
comprovantes relacionados aos demais gastos;
2.5 Cópia da GRU de que trata o art. 14;
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2.5 Cópia da GRU de que trata o art. 14;
2.6 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
2.7 Parecer do Conselho Fiscal ou órgão competente do instituto ou fundação mantida pelo partido
político.
Em relação ao Comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital (item 2.1 acima),
solicitado através do exame preliminar, há justificativa (fl. 43) de sua ausência aos autos devido a
não obrigatoriedade de sua apresentação, conforme o art. 3º, § 1º, IV, da Instrução Normativa RFB
nº 1774, de 22 de dezembro de 2017.
O Parecer, mencionado no item 2.2 acima, foi apresentado (fl. 45).
A solicitação dos Extratos bancários (item 2.3) não foi apresentado, mas há Declaração (fl. 33) de
que a conta não teve movimentação no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Em pesquisas
realizadas no Sistema SPCA não consta movimentação financeira (fls. 50 a 53).
No que tange a documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com
recursos oriundos do fundo partidário (item 2.4), constatou-se na planilha disponibilizada pela
Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria - CCIA no Portal Corporativo do TRE-MT, juntada à
fl. 49, a ausência de repasse ou distribuição de recursos do fundo partidário ao partido em análise.
A solicitação do item 2.5 acima não se aplica, pois não foi constatado recursos de fonte vedada ou
de origem não identificada nos autos.
O Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, do item 2.6, foi apresentado (fl. 47).
O documento mencionado no item 2.7 não foi apresentado.
3. DA CONCLUSÃO
Diante da ausência de movimentação financeira e devido ao não cumprimento do prazo previsto no
artigo 28 da Resolução 23.546/2017 do TSE, manifesta-se, nos termos do artigo 46, II, desta
Resolução: pela sua APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
É o parecer. À consideração superior.
Vila Rica/MT, 04 de novembro de 2019.
EVERTON DO NASCIMENTO NIZA
Técnico Judiciário

ATOS DA 17ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AP Nº 2743-05.2009
PROCESSO N° 2743-05.2009.6.11.0017
AÇÃO PENAL
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Ré: Gregória de Oliveira Bastos
Advogado Dativo: Dr. Luiz Eduardo Piroseli - OAB/MT nº 23.144-O
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de Ação Penal Pública promovida pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de
Gregória de Oliveira Bastos, brasileira, solteira, nascido em 11 de abril de 1984, natural de Jangada
/MT, portadora do RG nº 1840657-2 SSP/MT, inscrita sob o CPF/MF nº 018.634.2714-39, filha de
Domingos de Oliveira Bastos e Maria Senhora da Costa, atribuindo-lhe a autoria da conduta
descrita no art. 289 da Lei nº 4737/1965 (Código Eleitoral).
Narra a denúncia que no dia 10 de março de 2008, a ora denunciada declarou falsamente seu
domicílio como sendo Rua das Petúnias, quadra 20, lote 03, Nova Marilândia, inscrevendo-se
fraudulentamente como eleitora de Nova Marilândia/MT. Ainda, consta que durante a tramitação do
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fraudulentamente como eleitora de Nova Marilândia/MT. Ainda, consta que durante a tramitação do
Processo Administrativo nº 265/2008 restou demonstrado que 47 (quarenta e sete) eleitores não
residiam nos endereços fornecidos como sendo seus domicílios eleitorais, dentre os quais estava
Gregória de Oliveira Bastos, razão pela qual a Exma. Sra. Dra. Juíza Eleitoral Ana Gabriela Vaz de
Campos Alves Correa determinou o cancelamento das inscrições, a exclusão dos referidos
eleitores e abertura de inquérito policial, indicando a oitiva de duas testemunhas de acusação.
Foram juntadas as cópias dos documentos produzidos no Processo Administrativo 265/2008, fls. 05
/21, contendo os documentos apresentados no momento do requerimento de transferência, bem
como o mandado de constatação emitido para verificar se a eleitora residia no endereço informado.
A denúncia foi recebida no dia 18 de fevereiro de 2009, fl. 22.
Não houve o comparecimento da denunciada na audiência designada para o dia 05 de junho de
2009, motivo pelo qual ficaram suspensos pelo artigo 366 do Código de Processo Penal o
processo e o curso do prazo prescricional.
No dia 04 de maio de 2018, ainda que não intimada, fl. 68, houve o comparecimento da ré à
audiência que visava ao oferecimento de suspensão condicional do processo, sendo devidamente
homologado pelo Juiz Eleitoral.
Em que pese a aceitação da suspensão condicional do processo, a ré não cumpriu as condições
impostas e quando intimada para apresentar os comprovantes de pagamento e a justificativa pelo
não comparecimento, a Oficiala de Justiça, conforme certidão de fl. 76, certificou que deixou de
intimá-la, em razão da mesma haver se mudado e ninguém soube informar o novo endereço,
motivo pelo qual, em consonância com manifestação ministerial de fl. 79/80, foi devidamente
revogado o benefício concedido.
Após, com endereço fornecido pelo Ministério Público Eleitoral, houve a tentativa de intimação da
ré para apresentação de resposta à acusação, porém foi certificado pela Oficial de Justiça a
mudança da ré para a comarca de Tangará da Serra-MT, fl. 87, motivo pelo qual, após oitiva do
Ministério Público Eleitoral, foi decretada a revelia da ré, nos termos do artigo 367 do Código de
Processo Penal, com nomeação do advogado dativo Dr. Luiz Eduardo Piroseli, OAB/MT 23.144-O,
que apresentou resposta acusação fl. 92/93, sem indicação de testemunha de defesa.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela oitiva da testemunha de acusação, em Cuiabá, Sr.
Rodrigo Martins de Jesus, motivo pelo qual foi expedida e devidamente cumprida a Carta
Precatória 08/2019, juntando aos autos os documentos de fls. 101/131.
Foi designada a audiência de instrução, realizada em 26/09/2019 (fls. 138/140) com a oitiva de 01
(uma) testemunha, Sr. Amauri Conceição Dorile. Ainda.
Encerrada a instrução criminal, a acusação apresentou alegações finais, pugnando pela
condenação da ré pelo crime descrito no art. 289, da Lei nº 4737/65 (código eleitoral).
Por fim, a defesa apresentou alegações finais para que, e síntese, seja improvida a pretensão do
Ministério Público Eleitoral em sede de alegações finais e, por consequência, a ré seja absolvida,
subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, e em caso de condenação, que a ré seja
condenada a pena no mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, bem como pela gratuidade de justiça, com isenção de dias-multa e custas processuais,
por se tratar de hipossuficientes nos termos da lei.
Por fim, os autos vieram conclusos para sentença.
Relatei o necessário, fundamento e decido.
Inicialmente, importa ressaltar que o processo teve sua regular tramitação sem qualquer
irregularidade ou nulidade vislumbrada, sendo assegurados, na forma da lei, os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Inexistindo vícios, passo à apreciação dos elementos contidos nos autos.
Para a prolação da sentença condenatória, é necessário o reconhecimento da existência material
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Para a prolação da sentença condenatória, é necessário o reconhecimento da existência material
do fato e da sua respectiva autoria.
Ab initio, aponto, resumidamente, alguns trechos dos depoimentos das testemunhas, por se
referirem ao crime ora apurado, sendo que a íntegra encontra-se inserida no CDs de fls. 131 e 140.
A testemunha Amauri Conceição Dorileo Filho, consoante CD de áudio e vídeo acostado às fls.
140, foi devidamente compromissada. Posteriormente declarou a testemunha que não se lembra
especificamente da diligência, mas que se lembrava que houve a verificação eleitoral em Nova
Marilândia. A testemunha ainda confirmou que era sua assinatura e que ele que elaborou a
certidão. Por fim, foi questionado se normalmente faz uma verificação nos vizinhos, sendo
confirmado pela testemunha.
A testemunha Rodrigo Martins de Jesus, CD de áudio e vídeo fl. 131, foi ouvido por Carta
Precatória, pois trabalha no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, A testemunha declarou
que não conhecia Gregória de Oliveira Bastos e, de maneira simplificada, informou o procedimento
que era realizado no cartório eleitoral quando tinha dúvidas com relação ao vínculo com o
município, sendo encaminhado o oficial de justiça para constatar se a eleitora morava ou não na
residência.
INSCREVER-SE FRAUDULENTAMENTE ELEITOR (ART. 289 DA LEI Nº 4737/65)
A denúncia é procedente.
Trata-se de crime contra a higidez do cadastro eleitoral. O tipo previsto no art. 289 da Lei 4737/65,
consiste no alistamento ou transferência fraudulenta de eleitores.
"Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:
Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa."
A inscrição fraudulenta de eleitores consiste no comparecimento eleitoral do eleitor para realizar a
operação de alistamento ou de transferência na Justiça Eleitoral, nesse sentido:
Ação penal. Denúncia. Recebimento.
1. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, a certidão emitida por Oficial de Justiça - atinente à
diligência de verificação da veracidade ou não da residência declarada para fins de transferência
de domicílio eleitoral - deve, ao menos, ser considerada como indício para efeito de oferecimento
de denúncia, sendo que no curso da ação penal, sob as garantias do contraditório, poderão ser
produzidas as provas que, afinal, confirmem ou não o indício apontado. Este Tribunal já entendeu
haver justa causa para o prosseguimento da persecução criminal nessa hipótese, conforme
decidido no RHC nº 196/PB, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6.5.1993. 2. No que tange ao
argumento relativo à atipicidade da conduta, por se considerar que o tipo do art. 289 do Código
Eleitoral atingiria apenas a inscrição originária e não contemplaria a hipótese de transferência de
domicílio, a jurisprudência desta Corte Superior, há muito, admite a incidência do mencionado tipo
penal também nos atos de transferência do alistamento, pois "a inscrição eleitoral é gênero do qual
a transferência é espécie" (AG nº 11.301, rel. desig. Min. Carlos Velloso, DJ de 7.10.94), donde ¿o
pedido fraudulento de transferência compreende-se no tipo do art. 289, CE¿ (RHC nº 200, rel. Min.
Torquato Jardim). Nesse sentido também: RESPE nº 15177, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de
22.5.1998. 3. Este Tribunal admite o cometimento de inscrição fraudulenta na modalidade de
transferência fraudulenta tentada (RHC nº 27/SP, rel. Min. Eduardo Alckmin, DJ de 19.11.1999),
razão pela qual o fato de a transferência não se ter concretizado não configura justa causa para o
trancamento da ação penal, cabendo ao julgador, se for o caso, desclassificar o delito no momento
próprio. Precedentes: Acórdãos nº 13.224, relator Ministro Torquato Jardim, e nº 24, de 2.9.99, rel.
Ministro Edson Vidigal. 4. Em relação à fragilidade probatória decorrente de necessidade de oitiva
da denunciada no inquérito policial, já se decidiu que o oferecimento de denúncia não está
condicionado à existência de inquérito prévio, razão pela qual não se mostra juridicamente possível
condicionar o oferecimento da denúncia à prévia oitiva da ré perante a autoridade policial.
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condicionar o oferecimento da denúncia à prévia oitiva da ré perante a autoridade policial.
Precedentes STJ e STF. 5. A aferição do dolo específico da conduta da ré é questão que deve
situar-se no âmbito da instrução probatória, por não comportar segura ou precisa análise na fase
processual de recebimento da denúncia, que é de formulação de um simples juízo de delibação. 6.
A denúncia só deve ser rejeitada quando a atipicidade é patente e pode ser verificada sem a
necessidade de produção de outras provas. Havendo um substrato mínimo de prova, que, no
presente caso, se verifica da certidão de Oficial de Justiça, a ação penal deve ser aberta,
possibilitando as fases de instrução. Recurso especial provido a fim de receber a denúncia.
(Recurso Especial Eleitoral nº 287477, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva,
Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Volume 24, Tomo 3, Data 22/08/2013,
Página 410)
A consumação do delito sob análise se dá com a realização da inscrição fraudulenta, independente
do exercício do voto ou do deferimento do alistamento ou transferência, portanto trata-se de crime
formal, cuja consumação não depende da obtenção de nenhum resultado.
Assim, para o exercício do direito de punir estatal, consoante a capitulação da denúncia, é
necessária a ocorrência dos três elementos do crime, quais sejam: a tipicidade, a antijuridicidade e
a culpabilidade, bem como a justa causa (prova de autoria e da materialidade).
Pois bem, a materialidade e a autoria do crime encontram-se cabalmente demonstradas pelos
documentos de alistamento eleitoral (fls. 06/08), pela certidão do Oficial de Justiça (fl. 11v), bem
como pelas declarações das testemunhas de acusação.
Há assinatura da ré no requerimento de alistamento eleitoral (RAE), documento de fl. 06,
constando como endereço da ré, Rua das Petúnias, quadra 20, lote 03, Centro de Nova MarilândiaMT, bem como na PETE - Protocolo de entrega do título eleitoral, fl. 07.
Existe declaração de próprio punho da ré Gregória de Oliveira Bastos, fl. 07.
Por fim, destaque-se que a testemunha, Sr. Amauri C. Dorileo Filho, confirmou que produziu e
assinou a certidão colacionada aos autos, constatando que Gregória de Oliveira Bastos não reside
no endereço mencionado, ou seja, Rua das Petúnias, quadra 20, lote 03, Centro de Nova
Marilândia-MT.
No caso em apreço, existem provas suficientes nos autos que indiquem a responsabilidade penal
da denunciada quanto à prática do crime de inscrição fraudulenta (art. 289 do Código Eleitoral).
FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (ART. 350 DA LEI 4737/65)
O crime do art. 350 do Código Eleitoral, ainda que presente na descrição fática apresentada na
denúncia, não deve ser imputado à ré, tendo em vista o princípio da absorção ou da consunção.
Nesse sentido, jurisprudência pátria:
RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - INSCRIÇÃO ELEITORAL FRAUDULENTA - ARTIGO 289
DO CÓDIGO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2014 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR
EX OFFICIO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL - REJEITADA - DELITO TIPIFICADO NO ART. 289 DO CÓDIGO ELEITORAL CRIME FORMAL - DOLO GENÉRICO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS CONDENAÇÃO MANTIDA - CRIME TIPIFICADO NO ART. 304 DO CÓDIGO PENAL - USO DE
DOCUMENTO FALSO - CRIME MEIO - SUCESSÃO DE CONDUTAS - APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - SANÇÃO PENAL AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Tendo havido durante todo o processo o efetivo debate entre as partes sobre a ocorrência ou
não do crime previsto no Art. 289 do Código Penal, a sua descrição deficitária na denúncia não
causa prejuízo. Preliminar de nulidade afastada. Decisão por maioria.
2. O crime de inscrição fraudulenta de eleitor é formal e contenta-se com o dolo genérico.
3. Havendo provas robustas de que o acusado se inscreveu eleitor de forma fraudulenta, a
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3. Havendo provas robustas de que o acusado se inscreveu eleitor de forma fraudulenta, a
condenação deve ser mantida.
4. O crime de uso de documento falso, quando se der como mera etapa para o cometimento do
crime fim, inscrição fraudulenta de eleitor, é por este absorvido, diante da aplicação do princípio da
consunção.
5. Recurso parcialmente provido
(Recurso Criminal n 4545, ACÓRDÃO n 26144 de 18/05/2017, Relator(aqwe) ULISSES
RABANEDA DOS SANTOS, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2415, Data 25
/05/2017, Página 3 )
Dessa forma, não repontando dos autos qualquer causa ou circunstância que exclua o crime ou
isente de pena a acusada, comprovadas a materialidade e a autoria no que se refere ao delito,
inscrito no art. 289 do Código Eleitoral, um decreto condenatório é medida de rigor.
Por fim, inexistem circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de
pena a serem analisadas.
DISPOSITIVO
ANTE O EXPOSTO e, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, JULGO
PROCEDENTE a denúncia, para condenar a acusada Gregória de Oliveira Bastos pela prática do
crime do art. 289, da Lei nº 4737/65, de modo que passo a dosar as respectivas penas a serem
aplicadas, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal.
DOSIMETRIA
Em relação ao crime imputado à denunciada e considerando as diretrizes do artigo 59 do Código
Penal, denoto que ela agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não há
maus antecedentes; inexiste nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social, razão por
que deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão
pela qual deixo de valorá-la; os motivos do delito são próprios do tipo violado; as circunstâncias e
as consequências do delito são próprias do tipo e; o comportamento da vítima em nada contribuiu
para a prática delitiva descrito, pois a vítima é o estado.
À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, respeitados os critérios de necessidade
e suficiência, para prevenção geral e especial e reprovação da conduta, observando-se, ainda, a
determinação contida no art. 60 do CP, para a fixação da pena de multa, é que fixo a pena-base
privativa de liberdade para o delito de Inscrição fraudulenta, prevista no artigo 289 do Código
Eleitoral, imputado ao denunciado em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de multa no valor de
5 (cinco) dias-multa.
Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual deixo de valorá-las.
Não há causas de aumento e diminuição de pena, tornando a pena definitiva em 01 (um) ano de
reclusão e pagamento de multa no valor de 5 (cinco) dias-multa, considerando o valor do dia-multa
de um trigésimo do salário mínimo ao tempo do fato (art. 286, §1 do Código Eleitoral e art. 49, §1º
do Código Penal),
O regime inicial de cumprimento de pena é o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código
Penal.
Concedo à sentenciada o direito de recorrer em liberdade, por ter respondido o processo nessa
condição e ante a quantidade de pena aplicada.
Nos termos do art. 44, §2º do Código Penal, a denunciada tem direito à substituição da pena
privativa de liberdade por multa, motivo pelo qual substituo a pena de reclusão por multa que fixo
em 30 dias-multa, considerando o valor do dia-multa de um décimo do salário mínimo à época do
fato.

Consoante preceptivo legal insculpido no art. 15, III, da atual Carta Política, declaro suspensos os
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Consoante preceptivo legal insculpido no art. 15, III, da atual Carta Política, declaro suspensos os
direitos políticos da condenada, enquanto durarem os efeitos da condenação.
Deixo de analisar a gratuidade da justiça, pois não há custas processuais na Justiça Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Expeça-se edital para intimação da ré, com prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 392,
VI do Código de Processo Penal, correndo o prazo de apelação após o término do prazo fixado no
edital.
Após, o trânsito em julgado:
a) lance-se o nome da acusada no rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal e
art. 393, II, do CPP);
b) atualize-se a situação do condenado no Cadastro Nacional de Eleitores para o cumprimento do
disposto no artigo 15, III, da CF, ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais),
em cumprimento ao disposto no art. 809 do CPP;
c) caso não haja o pagamento no prazo de 10 (dez) dias, remetam-se cópias à Procuradoria da
Fazenda Nacional em Mato Grosso, nos termos do Provimento 6/2018 do TRE-MT.
d) havendo requerimento, expeça-se GRU para pagamento em favor do FUNPEN.
e) expeça-se certidão de créditos advocatícios, com fundamento no artigo 5º, LXXIV da CF/88 e
artigo 22, §1º da Lei 8906/1994, que arbitro no valor de 5 (cinco) URHs a ser suportada pela
Fazenda Pública da União, devendo ser desconsiderado o arbitramento da audiência, fl. 139, juntese, ainda, à certidão o Parecer 26/2007 da ASJUR/Sec do TSE e o ofício 18/2019 da DPE
/Arenápolis.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Arenápolis/MT, 04 de novembro de 2019.
VICTOR LIMA PINTO COELHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROC. Nº 106-29.2019.6.11.0018
Classe: DM
Interessado: Juízo da 18ª Zona Eleitoral
Vistos etc.,
Tendo em vista o documento de fl. 10/11, informando acerca do descarte de materiais e
documentos, verifico que os presentes autos já atingiu sua finalidade.
Sendo assim, determino o arquivamento dos presentes autos.
Façam-se as anotações e comunicações de praxe.
Cumpra-se.
Mirassol D'Oeste/MT, 29 de outubro de 2019.
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 20ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 92/2019/20ªZE/MT
Processo nº 58-64.2019.6.11.0020 - Classe Petição
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Processo nº 58-64.2019.6.11.0020 - Classe Petição
Protocolo: 15.697/2019
Requerente: AAZ Locadora de Veículos LTDA ME
Advogados: Fábio Luis de Mello Oliveira, OAB/MT nº 6.848-B; Carlos Roberto de Cunto
Montenegro, OAB/MT nº 11.903-A; Fernando Biral de Freitas, OAB/MT nº12.678-A.
Requerido: União Federal
O Excelentíssimo Senhor Alexandre Elias Filho, Juiz da 20ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, faz
saber a todos que o presente virem ou dele tiverem conhecimento que através do presente fica
intimada a AAZ Locadora de Veículos LTDA ME para apresentar alegações finais no processo em
epígrafe, na forma de memoriais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Código de Processo
Civil, art. 364, § 2º.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou o Excelentíssimo
Senhor Juiz Eleitoral, que expedisse o presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Várzea Grande/MT, aos 05 de novembro de 2019. Eu, Simeres
Albuquerque Godoy, Chefe de Cartório da 20ª ZE/MT, lavrei o presente e vai assinado, conforme
delegação expressa na Portaria 1/2013/20ªZE/MT.
SIMERES ALBUQUERQUE GODOY
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 93/2019/20ªZE/MT
Processo nº 10-76.2017.6.11.0020 - Classe Representação
Protocolo: 40/2017
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Alecsand Moreira Da Silva
Advogado: José Antônio Rosa, OAB/MT nº 5.493; Luciano Rosa da Silva, OAB/MT nº 7.860; Maria
Helena Silva Rosa, OAB/MT nº 22.168.
O Excelentíssimo Senhor Alexandre Elias Filho, Juiz da 20ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, faz
saber a todos que o presente virem ou dele tiverem conhecimento que através do presente fica
intimado Alecsand Moreira da Silva para, querendo, apresentar alegações finais no processo em
epígrafe, na forma de memoriais, no prazo de de 2 (dois) dias, nos termos do art. 22, inciso X, da
Lei Complementar n.º 64/1990.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou o Excelentíssimo
Senhor Juiz Eleitoral, que expedisse o presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Várzea Grande/MT, aos 05 de novembro de 2019. Eu, Simeres
Albuquerque Godoy, Chefe de Cartório da 20ª ZE/MT, lavrei o presente e vai assinado, conforme
delegação expressa na Portaria 1/2013/20ªZE/MT.
SIMERES ALBUQUERQUE GODOY
Chefe de Cartório

ATOS DA 22ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 0600002-73.2019.6.11.0022
PETIÇÃO CÍVEL (241)

REQUERENTES: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PMDB, JORGE YOSHIAKI YANAI, SILVIO
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REQUERENTES: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PMDB, JORGE YOSHIAKI YANAI, SILVIO
CESAR DA SILVA
ADVOGADA DOS REQUERENTES: LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - MT20091/O
Cuida-se de pedido de regularização da situação de inadimplência de prestação de contas
apresentado pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de Sinop, Jorge Yoshiaki
Yanai e Silvio Cesar da Silva após ter suas contas referentes ao exercício 2018 julgadas não
prestadas por sentença transitada em julgado.
O requerimento foi autuado na forma determinada pelo artigo 59 da Resolução TSE nº 23.546
/2017.
Procedida à análise das contas/requerimento, o Cartório Eleitoral, em atendimento ao disposto no
artigo 45, da Resolução TSE nº 23.546/2017, certificou a inexistência de informação acerca de
extratos bancários, a ausência de recebimento de recursos e/ou fundo partidário pela agremiação,
bem como a não emissão de recibos referentes ao exercício 2018 (ID nº 44035 e ID nº 44036).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela não regularização da situação de
inadimplência do partido omisso (ID nº 62380).
Em face da manifestação do Ministério Público Eleitoral contrária ao deferimento do pedido, os
requerentes foram intimados, nos termos do artigo 45, VII, da Resolução TSE nº 23.546/2017 (ID
nº 62726 e ID nº 69106).
Em atendimento à intimação, os requerentes reafirmaram a ausência de movimentação financeira
durante o exercício 2018 e afirmaram que referida ausência não é motivo suficiente à
improcedência do pedido (ID nº 73302).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese necessária. Fundamento e decido.
O partido político apresentou suas contas referentes ao exercício 2018 após as mesmas serem
julgadas não prestadas por sentença já transitada em julgado, fato que obsta, por si só, a análise
de mérito.
Nada obstante, dispõe o artigo 59 da Resolução TSE nº 23.546/2017 que o interessado pode
requerer a regularização de sua situação de inadimplência visando à suspensão das sanções
decorrentes da omissão.
O requerimento foi analisado e não foi constatada qualquer causa impeditiva da pretendida
regularização. Conforme documentos carreados aos autos (ID nº 44036), extrai-se que o partido
político não registrou o recebimento de qualquer valor em espécie, tampouco foi contemplado com
recursos oriundos do Fundo Partidário ou emitiu recibos que comprovariam doações recebidas.
Também não houve impugnação por qualquer interessado.
Nada obstante, ao manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das
contas por entender inviável a ausência de movimentação financeira, haja vista que "para a
constituição e manutenção de uma agremiação necessita-se, no mínimo, de doações estimáveis
em dinheiro" (ID nº 62380).
Em pese a argumentação do órgão ministerial, necessário consignar que inexiste nos autos
qualquer prova e/ou documento que ilida a presunção de ausência de movimentação financeira e a
mera suposição de ter havido movimentação, ainda que estimável em dinheiro, não é apta, por si
só, para desconstituir a veracidade da declaração apresentada pelo partido político.
Esse também é o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso:
"RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO. ANO DE 2018.
PSD. SINOP/MT. 22ª ZONA ELEITORAL. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
DE RECURSOS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL. MERAS SUPOSIÇÕES, SEM PROVAS DE GASTOS REALIZADOS. RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. Ausentes
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DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. Ausentes
nos autos provas que corroborem as alegações do parquet ou, ainda, que combatam a veracidade
e legitimidade da declaração apresentada pelo partido, inexistindo razão para reforma da sentença
a quo. 2. Recurso desprovido. Sentença a quo mantida. Contas aprovadas com ressalvas.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.". (RE - Acórdão nº 27593 - PC nº 42-07.2019.6.11.0022 Rel. Dr. Luís Aparecido Bortolussi - Dje nº 3027. 14/10/2019. Fls. 4-5)
"RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO 2018. ÓRGÃO DE
DIREÇÃO MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. MERAS
SUPOSIÇÕES.

CONTROLE

FISCAL

NÃO

PREJUDICADO.

RECURSO

DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. (...) Não estão carreados
nos autos provas para autenticar as alegações do recorrente, ou ainda para colocar em dúvida o
vasto conjunto probatório que comprova a veracidade e legitimidade da declaração apresentada
pelo partido, inexistindo razão para reforma da sentença ora guerreada. 2. Recurso desprovido.
Sentença mantida. Contas aprovadas com ressalvas. ACORDAM os Membros do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO."
(RE - Acórdão nº 27567 - PC nº 24-83.2019.6.11.0022 - Rel. Dr. Jackson Francisco Coleta
Coutinho - Dje nº 3014. 25/09/2019. Fls. 2-3)
Isto posto, acolho o pedido e determino a regularização da situação de inadimplência do
Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de Sinop no que toca à omissão referente
às contas do exercício 2018.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Publique-se e intimem-se.
MARIO AUGUSTO MACHADO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 0600010-50.2019.6.11.0022
PETIÇÃO CÍVEL (241)
REQUERENTE: PODEMOS - MATO GROSSO - MT - ESTADUAL
ADVOGADO DO REQUERENTE: LOURIVAL RIBEIRO FILHO - MT5073/O
Cuida-se de pedido de regularização da situação de inadimplência de prestação de contas
apresentado pelo PODEMOS de Mato Grosso, após o Diretório Municipal do município de SinopMT (PODEMOS - Sinop/MT) ter suas contas referentes à arrecadação e gastos nas Eleições 2018
julgadas não prestadas por sentença transitada em julgado.
O requerimento foi autuado na forma determinada pelo artigo 83, §2º, da Resolução TSE nº 23.553
/2017.
Em 17/10/2019 foi facultado ao requerente emendar a inicial, a fim de corrigir o polo ativo da ação,
bem como instruir a inicial com os documentos imprescindíveis à análise do pedido, sob pena de
indeferimento (ID nº 52680).
Intimado, deixou o requerente de cumprir o disposto no art. 83, § 2º, II e III, da Resolução TSE nº
23.553/2017 (ID nº 75640).
É a síntese necessária. Fundamento e decido.
Dispõe o artigo 83, §2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
"(...)
§ 2º O requerimento de regularização:
(...)
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído
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II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído
por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se
refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56 desta resolução
utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 57;"
Nada obstante a obrigatoriedade disposta no artigo supracitado e a regular intimação (ID nº
52110), o requerente deixou de fazer integrar o polo ativo da ação os responsáveis pelo
PODEMOS do município de Sinop-MT, tampouco trouxe aos autos os documentos previstos no
artigo 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017, inviabilizando, pois, o processamento do feito.
Isto posto, com fulcro no artigo 330, II, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e
declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de
Processo Civil.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Publique-se e intimem-se.
MARIO AUGUSTO MACHADO
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
PROCESSO Nº 0600023-49.2019.6.11.0022
PETIÇÃO CÍVEL (241)
REQUERENTE: SERGIO ROSA DOS SANTOS
ADVOGADO DO REQUERENTE: MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - MT13171/O, LISSA
GABRIELA BATISTA RIBEIRO - MT24203/O
Em observância ao art. 321 do CPC, faculto ao Requerente, por seu advogado constituído, no
prazo de 15 (quinze) dias, instruir a inicial com os documentos imprescindíveis à análise do pedido
(art. 73, § 2º, III, da Resolução TSE nº 23.553/2017), sob pena de indeferimento da petição inicial.
Cumpra-se.
MARIO AUGUSTO MACHADO
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
PROCESSO Nº 0600024-34.2019.6.11.0022
PETIÇÃO CÍVEL (241)
REQUERENTES: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PMDB, JORGE YOSHIAKI YANAI, SILVIO
CESAR DA SILVA
ADVOAGADA DOS REQUERENTES: LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - MT20091/O
Em face do informado pelo Cartório Eleitoral no documento ID 73779, determino o processamento
do feito na forma do disposto no art. 59, §1°, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Oportunamente, conclusos.
MARIO AUGUSTO MACHADO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 24ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS N.º 02-53.2018.6.11.0024
PROTOCOLO: 33.747/2017
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PROTOCOLO: 33.747/2017
REPRESENTANTE: [SIGILOSO]
REPRESENTADO: [SIGILOSO]
ADVOGADO DATIVO: DR. WANDERLEY BRICATTE BARROS, OAB/MT 19.389
Vistos etc.
Trata-se de representação eleitoral com pedido liminar proposta pelo [SIGILOSO] em face de
[SIGILOSO], por suposta doação eleitoral irregular acima do limite legal, em que pugna
liminarmente a quebra do sigilo fiscal do representado e, no mérito, a condenação do mesmo ao
pagamento de multa eleitoral no valor de 05 (cinco) a 10 (dez) vezes o valor doado em excesso e
anotação de inelegibilidade no cadastro eleitoral.
Em suma alegou o [SIGILOSO] que a Secretaria da Receita Federal do Brasil encaminhou
documentação com a informação de que o representado efetuou doações a candidatos, no pleito
de 2016, em valor superior ao limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano-calendário
2015. Liminarmente, requereu a quebra do sigilo fiscal e acesso às informações dos rendimentos
brutos do representado.
Deferida a liminar (fls. 12/14), determinou-se que fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal do
Brasil, requisitando os dados relativos ao quantitativo dos valores totais doados pelo representado
e os rendimentos brutos no calendário 2015; o processamento do feito em segredo de justiça e a
notificação do representado para apresentar defesa.
Em resposta, à requisição, foram juntados os documentos fiscais de fls. 20-24.
Não encontrado no endereço constante na peça exordial, foram feitas diligências pelo Ministério
Público Eleitoral no sentido de encontrar outros endereços constantes em outros bancos de dados,
sendo infrutífera a averiguação, pois o representado não fora encontrado nos aludidos endereços.
A par disso, foi expedido edital de citação, sendo que o prazo editalício transcorreu in albis sem
apresentação de defesa nos autos.
Ante a ausência da contestação, foi nomeado para exercer a função de Advogado dativo o Dr.
Wanderley Bricatte Barros, OAB/MT 19.389. Ato contínuo, foi apresentada a defesa por negativa
geral pelo referido causídico às fls. 48-57, em que requer o julgamento improcedente dos pedidos.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento procedente do feito,
condenando o representado ao pagamento de multa e anotação de inelegibilidade no cadastro
eleitoral.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
Fundamento e decido.
A legislação eleitoral permite que pessoas físicas façam doações para campanhas eleitorais,
limitadas a 10 % (dez por cento) da receita bruta auferida pelo doador no ano anterior à eleição.
Neste sentido, art. 23, § 1º, da Lei nº 9.504/97:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
De início, vale pontuar que em relação ao pedido feito pelo causídico à fl. 57, consistente em
inverter o ônus da prova para que o [SIGILOSO] evidencie a plausibilidade do seu direito, pode-se
vislumbrar que tal ônus fora desincumbido pelo órgão ministerial, visto que às fls. 08-v-09 e 23,
foram acostados documentos que comprovam a doação feita em pecúnia e a informação correlata
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de não apresentação de declaração de imposto de renda, respectivamente, sendo essas
informações o núcleo fundamental para que se possa aferir a materialidade da conduta subsumida
à norma legal, qual seja, a realização do donativo e a referência quanto à sua limitação.
Com relação ao esgotamento dos meios citatórios, foram feitas diligências in loco em todos os
endereços constantes na peça vestibular, bem como, nos outros endereços encontrados pelo
Ministério Público nos demais sistemas e/ou banco de dados públicos, o que pode ser verificado às
fls. 26, 29, 34-36 e Anexo I (Carta precatória). Desta forma tornou-se imperiosa a citação editalícia
como última ratio nos termos consignados na legislação em vigor.
Exauridas essas questões prejudiciais, passa-se à análise de mérito. Em primeiro lugar, percebese que da documentação carreada aos autos é possível verificar que as doações foram realizadas
desbordando o limite legal, isto porque são dois os critérios para aferir o limite dos valores
passíveis de doação feita por pessoa física a candidatos ou partidos nas eleições 2016: i) tratandose de doadores que apresentaram declaração de bens e valores no ano anterior à eleição, o limite
das doações em pecúnia é de 10% da receita bruta auferida e declarada pelo contribuinte no
exercício financeiro 2015; ii) tratando-se de pessoa física que não apresentou declaração de bens
e valores, o valor máximo de doações em pecúnia não pode ultrapassar 10% do limite máximo de
isenção para a declaração de bens e valores (declaração de isento), que para o ano de 2015 ficou
estabelecido o valor máximo de R$ 28.123,91, Desta forma, o representado poderia ter efetuado
doações em pecúnia até o valor de R$ 2.812,39.
Nesses termos, há que se observar o disposto no art. 21, § 7º da Resolução TSE 23.463/2015, que
trata sobre o tema:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição.
[omissis]
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para
o ano-calendário de 2016. (negritei)
Verifica-se no documento de fl. 08-v-09 que o total de doações financeiras em pecúnia realizadas
pelo representado foi no total de R$ 3.012,80 (três mil e doze reais e oitenta centavos), valor este
superior a R$ 2.812,39 (dois mil, oitocentos e doze reais e trinta e nove centavos), teto legal
correspondente a 10% do limite máximo a que os contribuintes estavam amparados pela isenção
de declaração de bens e valores (declaração de isento) cujo valor, conforme pontuado
anteriormente, foi de R$ 28.123,91 (vinte oito mil, cento e vinte três reais e noventa e um centavos).
Outrossim, dos documentos juntados aos autos é possível verificar que as doações foram
realizadas em excesso, vez que o representado efetuou doações em pecúnia no valor total de R$
3.012,80 (três mil e doze reais e oitenta centavos) sendo que o limite era de R$ 2.812,39 (dois mil,
oitocentos e doze reais e trinta e nove centavos). Desta forma, houve o desborde no valor de R$
200,41 (duzentos reais e quarenta e um centavos), devendo o representado arcar com o
pagamento de multa eleitoral, a qual arbitro no mínimo legal, correspondente a 05 (cinco) vezes o
valor excedente, qual seja, R$ 1.002,05 (mil e dois reais e cinco centavos).
A par disso, verificada a extrapolação do limite legal, configurada está a ilegalidade, visto que o art.
1º, I, "p" da LC 64/90 é taxativo quanto à previsão da inelegibilidade para os infratores que efetuem
doação acima do limite. Tal dispositivo, por restringir direitos, deve ser interpretado literal e
restritivamente. Ademais, o objetivo da norma é evitar o abuso do poder econômico perpetrado por
candidatos, de modo a causar desequilíbrio no pleito e violação ao princípio da igualdade e lisura
durante as companhas eleitorais.
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Sendo assim, a Lei Complementar 64/90 dispõe em seu art. 1º, I, "p" ser efeito automático da
condenação por doação tida como ilegal a inelegibilidade ao doador infrator, ipsis litteris:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
p) a pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas
por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral,
pelo prazo de 8 (oito) anos após a decisão, observando-se o procedimento previsto no art. 22;
(negritei).
Vale ressaltar que o e. Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso já se manifestou acerca do
tema, albergando entendimento no sentido da aplicação de inelegibilidade ao doador infrator, nos
termos que segue abaixo:
ELEIÇÕES 2014 RECURSO ELEITORAL REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA
DO LIMITE LEGAL - PESSOA FÍSICA - QUESTÃO PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA
INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA - PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA
JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO REALIZADO COM ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL REJEIÇÃO DA PRELIMINAR- MÉRITO: DOAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 23, § 10, DA LEI N. 9.504/97 MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL - ANOTAÇÃO DE INELEGIBILIDADE
NO CADASTRO DE CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E INTERNO DA JUSTIÇA
ELEITORAL - RECURSO DESPROVIDO. Negritei
[RE 8-20.2015.6.11.0039, Rel. Des Luiz Ferreira da Silva. Data julgamento: 31.01.2017]
No mesmo sentido, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia:
Recurso. Representação. Doação de recursos acima do limite legal. Pessoa física. Aplicação de
multa e declaração de inelegibilidade. Pedido de reforma da sentença. Princípio da insignificância.
Inaplicabilidade. Provimento parcial para reduzir tão somente o valor da multa para o mínimo legal.
Negritei
[TRE-BA - RE: 78884 BA, Relator: ROBERTO MA YNARD FRANK, Data de Julgamento:
30.10.2013, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 21.11.20 13]
Isso posto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DA
REPRESENTAÇÃO para condenar, no mínimo legal, o Sr. [SIGILOSO], devidamente qualificado
nos autos, ao pagamento de multa eleitoral equivalente a 05 (cinco) vezes a quantia doada em
excesso de (R$ 200,41 x 5) resultando na quantia de R$ 1.002,05 (mil e dois reais e cinco
centavos) a ser paga no prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado desta decisão, nos
termos do art. 23, §§ 1º e 3º, da Lei n. 9.504/97 c/c com artigo 21, §3º, da Resolução TSE nº 23.463
/2015.
Com fulcro no art. 1º, inciso I, alínea "p", da Lei Complementar nº 64/90, seja registrado o ASE 540
de inelegibilidade no cadastro do representado, a ser mantido pelo prazo de 08 (oito) anos a contar
do trânsito em julgado desta, ou da confirmação da presente decisão pelo Órgão Colegiado do
Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Tendo em vista que foram carreados aos autos documentos sigilosos (fls. 20-24), fica mantido o
sigilo dos presentes autos, nos termos do art. 18 da Resolução TSE 23.326/2010.
Transitada em julgado, providencie-se o registro da multa no sistema ELO e aguarde-se por 30
(trinta) dias o adimplemento voluntário da obrigação pecuniária. Havendo recolhimento voluntário,
providencie-se o registro do pagamento da multa eleitoral no Sistema ELO, a fim de baixá-la com
anotações pertinentes.
Não recolhida a multa no trintídio respectivo, reputar-se-á a dívida líquida e certa para efeito de
cobrança, com a subsequente certidão nos autos, a regular formalização do registro no Livro de
Inscrição de Multas Eleitorais e efetiva remessa do processo à Procuradoria da Fazenda Nacional
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Inscrição de Multas Eleitorais e efetiva remessa do processo à Procuradoria da Fazenda Nacional
para providências afetas à cobrança mediante executivo fiscal.
Por se tratar de processo de natureza eleitoral, não há condenação em custas e despesas
processuais, bem como em honorários de sucumbência.
Ante a ausência de Defensoria Pública da União nesta Zona Eleitoral, este Juízo, nomeou o Dr.
Wanderley Bricatte Barros, OAB/MT 19.389, para patrocinar a defesa do representado, fazendo
jus, portanto, aos honorários em retribuição ao trabalho desenvolvido. Assim, em atenção ao
trabalho executado pelo nobre causídico, o tempo despendido na assistência do representado, o
zelo e a dedicação, tenho por bem a fixação de honorários no valor equivalente a 10 Unidade
Referencial de Honorários (URH), conforme tabela publicada pela OAB/MT, em favor do ilustre
advogado, em conformidade com o art. 85, § 2º e art. 8º do CPC, c/c art. 22, § 1º da Lei 8.906/94,
sendo 5 URH para a primeira fase processual, em primeira instância, e 5 URH para a fase recursal,
caso houver.
Nos termos da jurisprudência pátria, os honorários advocatícios devidos pelo exercício da
defensoria dativa devem ser pagos pelo poder que recolhe as custas judiciais e que mantém,
administra e dirige a Defensoria Pública, qual seja o Poder Executivo e, neste caso específico, por
meio da UNIÃO.
Expeça-se a competente certidão de honorários no valor de 5 URH, referente à atuação em
primeira instância.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Alta Floresta, 30 de outubro de 2019.
ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI
Juiz Eleitoral, em substituição

PROCESSO: 1-78.2021.611.0024
Protocolo: 4028/2012
Executante: Procuradoria da Fazenda Nacional
Executado: Marcos Roberto Menin
Advogado: Aarão Lincoln Sicuto OAB/MT 5091-B
Vistos etc.
Trata-se de ação de Execução Fiscal ajuizada pela União, através da Procuradoria da Fazenda
Nacional, em face de Marcos Roberto Menin, ante a certidão de dívida ativa (fls. 03/05), em
decorrência de multa aplicada pela Justiça Eleitoral por infringência a artigo de lei.
Devidamente citado (fl. 26), após várias diligências em busca de satisfazer a dívida por parte da
Fazenda Nacional, o executado apresentou resposta às (fls. 150/153), em que oferece um imóvel a
título de garantia da execução. Todavia, o bem foi recursado pela União (fl. 165), devido sua pouca
atratividade comercial, bem como documentação insuficiente que demonstrasse a devida
propriedade do bem indicado por parte do executado.
O executado solicitou parcelamento da dívida (fl. 175), a qual lhe fora deferida.
A Procuradoria da Fazenda Nacional manifestou-se pugnando pela extinção do feito (fl. 222), pelo
pagamento do débito, conforme art. 924, II, CPC.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Considerando a manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional às (fl. 222), requerendo a
extinção do presente feito em função da extinção da dívida pelo pagamento do débito, JULGO
EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, nos termos do art. 924, II do CPC c/c art. 156, I do
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EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, nos termos do art. 924, II do CPC c/c art. 156, I do
CTN.
Após, procedam-se as anotações de baixa e arquivem-se os autos.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Alta Floresta/MT, em 16 de outubro de 2019.
ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI
Juiz Eleitoral, em substituição

PROCESSO N.º 29-02.2019.6.11.0024
Assunto: Prestação de Contas de Exercício Financeiro 2018
Partido: Partido Podemos - PODE - Alta Floresta/MT
Advogado(a): Dr. Tuliane Patrice Franchi - OAB/MT n.º 14.517.
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Podemos - PODE, do município de Alta Floresta
/MT, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada por meio de declaração de ausência
de movimentação financeira.
Atendendo ao disposto na Resolução TSE n.º 23.546/17, o referido partido apresentou a
declaração de ausência de movimentação de recursos em 03 de junho de 2019, após o dia 30 de
abril do mesmo ano, prazo legal ultimato para a apresentação das contas, todavia, antes desta
escrivania proceder à notificação pessoal do presidente do partido, nos termos do art. 30, I, alínea
"a" da resolução TSE nº.23.546/2017. (fl. 02).
Publicado o edital para a divulgação da declaração, decorreu o prazo legal sem oferecimento de
impugnação (fl. 08).
Relatórios retirados dos sistemas eleitorais ratificam a não movimentação de recursos financeiros
pelo partido no exercício de 2018 (fls. 11/12).
O parecer conclusivo da serventia do Cartório Eleitoral apresenta manifestação favorável à
aceitação da declaração de ausência de movimentação financeira (fls. 13/15).
Manifestação ministerial às fls. 17/18-v, pugnando pela aceitação da Declaração da Ausência de
Movimentação de Recursos, com seu respectivo arquivamento.
É o necessário. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral (art.34 e incisos da Lei n.º
9096/95 c/c art.17, incisos III, da CF).
Nesse sentido, a Resolução TSE n.º 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral, regulamenta a
prestação de contas anuais dos partidos políticos.
No presente caso, verifica-se que o partido apresentou sua declaração de forma tempestiva, nos
estritos termos da legislação vigente.
Ressalte-se que não foi apresentada impugnação à declaração de ausência de recursos
financeiros, assim como em função do contido no parecer conclusivo e em consonância com a
manifestação do Ministério Público Eleitoral, deve-se aplicar o disposto no art. 45, inciso VIII,
alínea "a", combinado com o art. 46, inciso I da Resolução TSE n.º 23.546/2017, ipsis litteris:
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,
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deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas; (grifouse).
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
Portanto, com fulcro no art. 45, inciso VIII, alínea "a", combinado com o art. 46, inciso I da
Resolução TSE n.º 23.546/2017 e em consonância com o parecer ministerial, DETERMINO O
IMEDIATO ARQUIVAMENTO DOS PRESENTES AUTOS, considerando, para todos os efeitos,
como prestadas e aprovadas as respectivas contas do Partido Podemos de Alta Floresta/MT.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Alta Floresta/MT, em 14 de outubro de 2019.
ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI
Juiz Eleitoral, em substituição

PROCESSO N.º 27-32.2019.6.11.0024
Assunto: Prestação de Contas de Exercício Financeiro 2018
Partido: Partido Democratas - DEM - Carlinda/MT
Advogado(a): Dr. Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB/MT n.º 18.029.
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Democratas - DEM, do município de Carlinda
/MT, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada por meio de declaração de ausência
de movimentação financeira.
Atendendo ao disposto na Resolução TSE n.º 23.546/17, o referido partido apresentou a
declaração de ausência de movimentação de recursos em 12 de junho de 2019, após o dia 30 de
abril do mesmo ano, prazo legal ultimato para a apresentação das contas, todavia, antes de ser
procedida à notificação pessoal do presidente do partido, nos termos do art. 30, I, alínea "a" da
resolução TSE nº.23.546/2017. (fl. 10).
Publicado o edital para a divulgação da declaração, decorreu o prazo legal sem oferecimento de
impugnação (fl. 16).
Relatórios retirados dos sistemas eleitorais ratificam a não movimentação de recursos financeiros
pelo partido no exercício de 2018 (fls. 19/20).
O parecer conclusivo da serventia do Cartório Eleitoral apresenta manifestação favorável à
aceitação da declaração de ausência de movimentação financeira (fls. 21/23).
Manifestação ministerial às fls. 25/26-v, pugnando pela aceitação da Declaração da Ausência de
Movimentação de Recursos, com seu respectivo arquivamento.
É o necessário. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral (art.34 e incisos da Lei n.º
9096/95 c/c art.17, incisos III, da CF).
Nesse sentido, a Resolução TSE n.º 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral, regulamenta a
prestação de contas anuais dos partidos políticos.
No presente caso, verifica-se que o partido apresentou sua declaração de forma tempestiva, nos
estritos termos da legislação vigente.
Ressalte-se que não foi apresentada impugnação à declaração de ausência de recursos
financeiros, assim como em função do contido no parecer conclusivo e em consonância com a
manifestação do Ministério Público Eleitoral, deve-se aplicar o disposto no art. 45, inciso VIII,
alínea "a", combinado com o art. 46, inciso I da Resolução TSE n.º 23.546/2017, ipsis litteris:
Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na
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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; (grifouse).
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
Portanto, com fulcro no art. 45, inciso VIII, alínea "a", combinado com o art. 46, inciso I da
Resolução TSE n.º 23.546/2017 e em consonância com o parecer ministerial, DETERMINO O
IMEDIATO ARQUIVAMENTO DOS PRESENTES AUTOS, considerando, para todos os efeitos,
como prestadas e aprovadas as respectivas contas do Partido Democratas de Carlinda/MT.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Alta Floresta/MT, em 14 de outubro de 2019.
ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI
Juiz Eleitoral, em substituição

PROCESSO N.º 26-47.2019.6.11.0024
Assunto: Prestação de Contas de Exercício Financeiro 2018
Partido: Partido Liberal - PL - Carlinda/MT
Advogado(a): Dr. Maria Luiza Borges Santos - OAB/MT n.º 23.940.
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Liberal - PL, do município de Carlinda/MT,
referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada por meio de declaração de ausência de
movimentação financeira.
Atendendo ao disposto na Resolução TSE n.º 23.546/17, o referido partido apresentou a
declaração de ausência de movimentação de recursos em 04 de julho de 2019, após o dia 30 de
abril do mesmo ano, prazo legal ultimato para a apresentação das contas, todavia, dentro do prazo
estabelecido pela notificação pessoal do vice-presidente do partido, nos termos do art. 30, I, alínea
"a" da resolução TSE nº.23.546/2017. (fl. 05).
Publicado o edital para a divulgação da declaração, decorreu o prazo legal sem oferecimento de
impugnação (fl. 08).
Relatórios retirados dos sistemas eleitorais ratificam a não movimentação de recursos financeiros
pelo partido no exercício de 2018 (fls. 11/12).
O parecer conclusivo da serventia do Cartório Eleitoral apresenta manifestação favorável à
aceitação da declaração de ausência de movimentação financeira (fls. 13/15).
Manifestação ministerial às fls. 17/18-v, pugnando pela aceitação da Declaração da Ausência de
Movimentação de Recursos, com seu respectivo arquivamento.
É o necessário. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral (art.34 e incisos da Lei n.º
9096/95 c/c art.17, incisos III, da CF).
Nesse sentido, a Resolução TSE n.º 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral, regulamenta a
prestação de contas anuais dos partidos políticos.
No presente caso, verifica-se que o partido apresentou sua declaração de forma tempestiva, nos
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No presente caso, verifica-se que o partido apresentou sua declaração de forma tempestiva, nos
estritos termos da legislação vigente.
Ressalte-se que não foi apresentada impugnação à declaração de ausência de recursos
financeiros, assim como em função do contido no parecer conclusivo e em consonância com a
manifestação do Ministério Público Eleitoral, deve-se aplicar o disposto no art. 45, inciso VIII,
alínea "a", combinado com o art. 46, inciso I da Resolução TSE n.º 23.546/2017, ipsis litteris:
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; (grifouse).
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
Portanto, com fulcro no art. 45, inciso VIII, alínea "a", combinado com o art. 46, inciso I da
Resolução TSE n.º 23.546/2017 e em consonância com o parecer ministerial, DETERMINO O
IMEDIATO ARQUIVAMENTO DOS PRESENTES AUTOS, considerando, para todos os efeitos,
como prestadas e aprovadas as respectivas contas do Partido Liberal de Carlinda/MT.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Alta Floresta/MT, em 14 de outubro de 2019.
ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI
Juiz Eleitoral, em substituição

PROCESSO N.º 25-62.2019.6.11.0024
Assunto: Prestação de Contas de Exercício Financeiro 2018
Partido: Partido Podemos - PODE - Paranaíta/MT
Advogado(a): Dr. Tuliane Patrice Franchi Barros - OAB/MT n.º 14.517.
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Podemos - PODE, do município de Paranaíta
/MT, referente ao exercício financeiro de 2018, apresentada por meio de declaração de ausência
de movimentação financeira.
Atendendo ao disposto na Resolução TSE n.º 23.546/17, o referido partido apresentou a
declaração de ausência de movimentação de recursos em 21 de maio de 2019, após o dia 30 de
abril do mesmo ano, prazo legal ultimato para a apresentação das contas, todavia, antes desta
escrivania proceder à notificação pessoal do presidente do partido, nos termos do art. 30, I, alínea
"a" da resolução TSE nº.23.546/2017. (fl. 04).
Publicado o edital para a divulgação da declaração, decorreu o prazo legal sem oferecimento de
impugnação (fl. 08).
Relatórios retirados dos sistemas eleitorais ratificam a não movimentação de recursos financeiros
pelo partido no exercício de 2018 (fls. 11/12).
O parecer conclusivo da serventia do Cartório Eleitoral apresenta manifestação favorável à
aceitação da declaração de ausência de movimentação financeira (fls. 13/15).
Manifestação ministerial às fls. 17/18-v, pugnando pela aceitação da Declaração da Ausência de
Movimentação de Recursos, com seu respectivo arquivamento.
É o necessário. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
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Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral (art.34 e incisos da Lei n.º
9096/95 c/c art.17, incisos III, da CF).
Nesse sentido, a Resolução TSE n.º 23.546/2017, do Tribunal Superior Eleitoral, regulamenta a
prestação de contas anuais dos partidos políticos.
No presente caso, verifica-se que o partido apresentou sua declaração de forma tempestiva, nos
estritos termos da legislação vigente.
Ressalte-se que não foi apresentada impugnação à declaração de ausência de recursos
financeiros, assim como em função do contido no parecer conclusivo e em consonância com a
manifestação do Ministério Público Eleitoral, deve-se aplicar o disposto no art. 45, inciso VIII,
alínea "a", combinado com o art. 46, inciso I da Resolução TSE n.º 23.546/2017, ipsis litteris:
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; (grifouse).
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
Portanto, com fulcro no art. 45, inciso VIII, alínea "a", combinado com o art. 46, inciso I da
Resolução TSE n.º 23.546/2017 e em consonância com o parecer ministerial, DETERMINO O
IMEDIATO ARQUIVAMENTO DOS PRESENTES AUTOS, considerando, para todos os efeitos,
como prestadas e aprovadas as respectivas contas do Partido Podemos de Paranaíta/MT.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Alta Floresta/MT, em 14 de outubro de 2019.
ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI
Juiz Eleitoral, em substituição

AUTOS N.º 03-38.2018.6.11.0024
PROTOCOLO: 33.748/2017
REPRESENTANTE: [SIGILOSO]
REPRESENTADO(A): [SIGILOSO]
ADVOGADO DATIVO: DR. WANDERLEY BRICATTE BARROS, OAB/MT 19.389
Vistos etc.
Trata-se de representação eleitoral com pedido liminar proposta pelo [SIGILOSO] em face de
[SIGILOSO], por suposta doação eleitoral irregular acima do limite legal, em que pugna
liminarmente a quebra do sigilo fiscal do representado e, no mérito, a condenação do mesmo ao
pagamento de multa eleitoral no valor de 05 (cinco) a 10 (dez) vezes o valor doado em excesso e
anotação de inelegibilidade no cadastro eleitoral.
Em suma alegou o [SIGILOSO] que a Secretaria da Receita Federal do Brasil encaminhou
documentação com a informação de que o representado efetuou doações a candidatos, no pleito
de 2016, em valor superior ao limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano-calendário
2015. Liminarmente, requereu a quebra do sigilo fiscal e acesso às informações dos rendimentos
brutos do representado.
Deferida a liminar (fls. 12/14), determinou-se que fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal do
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Deferida a liminar (fls. 12/14), determinou-se que fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal do
Brasil, requisitando os dados relativos ao quantitativo dos valores totais doados pelo representado
e os rendimentos brutos no calendário 2015; o processamento do feito em segredo de justiça e a
notificação do representado para apresentar defesa.
Em resposta, à requisição, foram juntados os documentos fiscais de fls. 19-23.
Não encontrado no endereço constante na peça exordial, foram feitas diligências pelo Ministério
Público Eleitoral no sentido de encontrar outros endereços constantes em outros bancos de dados,
sendo infrutífera a averiguação. A par disso, foi expedido edital de citação, sendo que o prazo
editalício transcorreu in albis sem apresentação de defesa nos autos.
Ante a ausência da contestação, foi nomeado para exercer a função de Advogado dativo o Dr.
Wanderley Bricatte Barros, OAB/MT 19.389. Ato contínuo, foi apresentada a defesa por negativa
geral pelo referido causídico às fls. 48-57.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento procedente do feito,
condenando o representado ao pagamento de multa e anotação de inelegibilidade no cadastro
eleitoral.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
Fundamento e decido.
A legislação eleitoral permite que pessoas físicas façam doações para campanhas eleitorais,
limitadas a 10 % (dez por cento) da receita bruta auferida pelo doador no ano anterior à eleição.
Neste sentido, art. 23, § 1º, da Lei nº 9.504/97:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
De início, vale pontuar que em relação ao pedido feito pelo causídico à fl. 57, consistente em
inverter o ônus da prova para que o [SIGILOSO] evidencie a plausibilidade do seu direito, pode-se
vislumbrar que tal ônus fora desincumbido pelo órgão ministerial, visto que às fls. 07-v e 22, foram
acostados documentos que comprovam a doação feita em pecúnia e a informação correlata de não
apresentação de declaração de imposto de renda, respectivamente, sendo essas informações o
núcleo fundamental para que se possa aferir a materialidade da conduta subsumida à norma legal,
qual seja, a realização do donativo e a referência quanto à sua limitação.
Com relação ao esgotamento dos meios citatórios, foram feitas diligências in loco em todos os
endereços constantes na peça vestibular, bem como, nos outros endereços encontrados pelo
Ministério Público nos demais sistemas e/ou banco de dados públicos, o que pode ser verificado às
fls. 25, 28, 36-37 e Anexo I (Carta precatória). Desta forma tornou-se imperiosa a citação editalícia
como última ratio nos termos consignados na legislação em vigor.
Exauridas essas questões prejudiciais, passa-se à análise de mérito. Em primeiro lugar, percebese que da documentação carreada aos autos é possível verificar que as doações foram realizadas
desbordando o limite legal, isto porque são dois os critérios para aferir o limite dos valores
passíveis de doação feita por pessoa física a candidatos ou partidos nas eleições 2016: i) tratandose de doadores que apresentaram declaração de bens e valores no ano anterior à eleição, o limite
das doações em pecúnia é de 10% da receita bruta auferida e declarada pelo contribuinte no
exercício financeiro 2015; ii) tratando-se de pessoa física que não apresentou declaração de bens
e valores, o valor máximo de doações em pecúnia não pode ultrapassar 10% do limite máximo de

isenção para a declaração de bens e valores (declaração de isento), que para o ano de 2015 ficou
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isenção para a declaração de bens e valores (declaração de isento), que para o ano de 2015 ficou
estabelecido o valor máximo de R$ 28.123,91, Desta forma, o representado poderia ter efetuado
doações em pecúnia até o valor de R$ 2.812,39.
Nesses termos, há que se observar o disposto no art. 21, § 7º da Resolução TSE 23.463/2015, que
trata sobre o tema:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição.
[omissis]
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para
o ano-calendário de 2016. (negritei)
Verifica-se no documento de fl. 07-v que o total de doações financeiras em pecúnia realizadas pelo
representado foi no total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este superior a R$ 2.812,39 (dois
mil, oitocentos e doze reais e trinta e nove centavos), teto legal correspondente a 10% do limite
máximo a que os contribuintes estavam amparados pela isenção de declaração de bens e valores
(declaração de isento) cujo valor, conforme pontuado anteriormente, foi de R$ 28.123,91 (vinte oito
mil, cento e vinte três reais e noventa e um centavos).
Outrossim, dos documentos juntados aos autos é possível verificar que as doações foram
realizadas em excesso, vez que o representado efetuou doações em pecúnia no valor total de R$
5.000,00 (cinco mil reais) sendo que o limite era de R$ 2.812,39 (dois mil, oitocentos e doze reais e
trinta e nove centavos). Desta forma, houve o desborde no valor de R$ 2.187,61 (dois mil, cento e
oitenta e sete reais e sessenta e um centavos), devendo o representado arcar com o pagamento
de multa eleitoral, a qual arbitro no mínimo legal, correspondente a 05 (cinco) vezes o valor
excedente, qual seja, R$ 10.938,05 (dez mil, novecentos e trinta e oito reais e cinco centavos).
A par disso, verificada a extrapolação do limite legal, configurada está a ilegalidade, visto que o art.
1º, I, "p" da LC 64/90 é taxativo quanto à previsão da inelegibilidade para os infratores que efetuem
doação acima do limite. Tal dispositivo, por restringir direitos, deve ser interpretado literal e
restritivamente. Ademais, o objetivo da norma é evitar o abuso do poder econômico perpetrado por
candidatos, de modo a causar desequilíbrio no pleito e violação ao princípio da igualdade e lisura
durante as companhas eleitorais.
Sendo assim, a Lei Complementar 64/90 dispõe em seu art. 1º, I, "p" ser efeito automático da
condenação por doação tida como ilegal a inelegibilidade ao doador infrator, ipsis litteris:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
p) a pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas
por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral,
pelo prazo de 8 (oito) anos após a decisão, observando-se o procedimento previsto no art. 22;
(negritei).
Vale ressaltar que o e. Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso já se manifestou acerca do
tema, albergando entendimento no sentido da aplicação de inelegibilidade ao doador infrator, nos
termos que segue abaixo:
ELEIÇÕES 2014 RECURSO ELEITORAL REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA
DO LIMITE LEGAL - PESSOA FÍSICA - QUESTÃO PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA
INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA - PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA
JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO REALIZADO COM ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL REJEIÇÃO DA PRELIMINAR- MÉRITO: DOAÇÃO DE RECURSOS
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FINANCEIROS ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 23, § 10, DA LEI N. 9.504/97 MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL - ANOTAÇÃO DE INELEGIBILIDADE
NO CADASTRO DE CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E INTERNO DA JUSTIÇA
ELEITORAL - RECURSO DESPROVIDO. Negritei
[RE 8-20.2015.6.11.0039, Rel. Des Luiz Ferreira da Silva. Data julgamento: 31.01.2017]
No mesmo sentido, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia:
Recurso. Representação. Doação de recursos acima do limite legal. Pessoa física. Aplicação de
multa e declaração de inelegibilidade. Pedido de reforma da sentença. Princípio da insignificância.
Inaplicabilidade. Provimento parcial para reduzir tão somente o valor da multa para o mínimo legal.
Negritei
[TRE-BA - RE: 78884 BA, Relator: ROBERTO MA YNARD FRANK, Data de Julgamento:
30.10.2013, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 21.11.20 13]
Isso posto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DA
REPRESENTAÇÃO para condenar, no mínimo legal, o Sr. [SIGILOSO], devidamente qualificado
nos autos, ao pagamento de multa eleitoral equivalente a 05 (cinco) vezes a quantia doada em
excesso de (R$ 2.187,61 x 5) resultando na quantia de R$ 10.938,05 (dez mil, novecentos e trinta
e oito reais e cinco centavos) a ser paga no prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado
desta decisão, nos termos do art. 23, §§ 1º e 3º, da Lei n. 9.504/97 c/c com artigo 21, §3º, da
Resolução TSE nº 23.463/2015.
Com fulcro no art. 1º, inciso I, alínea "p", da Lei Complementar nº 64/90, seja registrado o ASE 540
de inelegibilidade no cadastro do representado, a ser mantido pelo prazo de 08 (oito) anos a contar
do trânsito em julgado desta, ou da confirmação da presente decisão pelo Órgão Colegiado do
Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Tendo em vista que foram carreados aos autos documentos sigilosos (fls. 19-23), fica mantido o
sigilo dos presentes autos, nos termos do art. 18 da Resolução TSE 23.326/2010.
Transitada em julgado, providencie-se o registro da multa no sistema ELO e aguarde-se por 30
(trinta) dias o adimplemento voluntário da obrigação
pecuniária. Havendo recolhimento voluntário, providencie-se o registro do pagamento da multa
eleitoral no Sistema ELO, a fim de baixá-la com anotações pertinentes.
Não recolhida a multa no trintídio respectivo, reputar-se-á a dívida líquida e certa para efeito de
cobrança, com a subsequente certidão nos autos, a regular formalização do registro no Livro de
Inscrição de Multas Eleitorais e efetiva remessa do processo à Procuradoria da Fazenda Nacional
para providências afetas à cobrança mediante executivo fiscal.
Por se tratar de processo de natureza eleitoral, não há condenação em custas e despesas
processuais, bem como em honorários de sucumbência.
Ante a ausência de Defensoria Pública da União nesta Zona Eleitoral, este Juízo, nomeou o Dr.
Wanderley Bricatte Barros, OAB/MT 19.389, para patrocinar a defesa do representado, fazendo
jus, portanto, aos honorários em retribuição ao trabalho desenvolvido. Assim, em atenção ao
trabalho executado pelo nobre causídico, o tempo despendido na assistência do representado, o
zelo e a dedicação, tenho por bem a fixação de honorários no valor equivalente a 10 Unidade
Referencial de Honorários (URH), conforme tabela publicada pela OAB/MT, em favor do ilustre
advogado, em conformidade com o art. 85, § 2º e art. 8º do CPC, c/c art. 22, § 1º da Lei 8.906/94,
sendo 5 URH para a primeira fase processual, em primeira instância, e 5 URH para a fase recursal,
caso houver.

Nos termos da jurisprudência pátria, os honorários advocatícios devidos pelo exercício da
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Nos termos da jurisprudência pátria, os honorários advocatícios devidos pelo exercício da
defensoria dativa devem ser pagos pelo poder que recolhe as custas judiciais e que mantém,
administra e dirige a Defensoria Pública, qual seja o Poder Executivo e, neste caso específico, por
meio da UNIÃO.
Expeça-se a competente certidão de honorários no valor de 5 URH, referente à atuação em
primeira instância.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Alta Floresta, 30 de outubro de 2019.
ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI
Juiz Eleitoral, em substituição

AUTOS N.º 14-67.2018.6.11.0024
PROTOCOLO: 33.642/2017
REPRESENTANTE: [SIGILOSO]
REPRESENTADO(A): [SIGILOSO]
ADVOGADO DATIVO: DR. WANDERLEY BRICATTE BARROS, OAB/MT 19.389
Vistos etc.
Trata-se de representação eleitoral com pedido liminar proposta pelo [SIGILOSO] em face de
[SIGILOSO], por suposta doação eleitoral irregular acima do limite legal, em que pugna
liminarmente a quebra do sigilo fiscal do representado e, no mérito, a condenação do mesmo ao
pagamento de multa eleitoral no valor de 05 (cinco) a 10 (dez) vezes o valor doado em excesso e
anotação de inelegibilidade no cadastro eleitoral.
Em suma alegou o [SIGILOSO] que a Secretaria da Receita Federal do Brasil encaminhou
documentação com a informação de que o representado efetuou doações a candidatos, no pleito
de 2016, em valor superior ao limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano-calendário
2015. Liminarmente, requereu a quebra do sigilo fiscal e acesso às informações dos rendimentos
brutos do representado.
Deferida a liminar (fls. 13/15), determinou-se que fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal do
Brasil, requisitando os dados relativos ao quantitativo dos valores totais doados pelo representado
e os rendimentos brutos no calendário 2015; o processamento do feito em segredo de justiça e a
notificação do representado para apresentar defesa.
Em resposta, à requisição, foram juntados os documentos fiscais de fls. 21-25.
Não encontrado no endereço constante na peça exordial, foram feitas diligências pelo Ministério
Público Eleitoral no sentido de encontrar outros endereços constantes em outros bancos de dados,
sendo infrutífera a averiguação. A par disso, foi expedido edital de citação, sendo que o prazo
editalício transcorreu in albis sem apresentação de defesa nos autos.
Ante a ausência da contestação, foi nomeado para exercer a função de Advogado dativo o Dr.
Wanderley Bricatte Barros, OAB/MT 19.389. Ato contínuo, foi apresentada a defesa por negativa
geral pelo referido causídico às fls. 38-45.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo julgamento procedente do feito,
condenando o representado ao pagamento de multa e anotação de inelegibilidade no cadastro
eleitoral.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
Fundamento e decido.
A legislação eleitoral permite que pessoas físicas façam doações para campanhas eleitorais,
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A legislação eleitoral permite que pessoas físicas façam doações para campanhas eleitorais,
limitadas a 10 % (dez por cento) da receita bruta auferida pelo doador no ano anterior à eleição.
Neste sentido, art. 23, § 1º, da Lei nº 9.504/97:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
De início, vale pontuar que em relação ao pedido feito pelo causídico à fl. 45, consistente em
inverter o ônus da prova para que o [SIGILOSO] evidencie a plausibilidade do seu direito, pode-se
vislumbrar que tal ônus fora desincumbido pelo órgão ministerial, visto que às fls. 08-v-09 e 24,
foram acostados documentos que comprovam a doação feita em pecúnia e a informação correlata
de não apresentação de declaração de imposto de renda, respectivamente, sendo essas
informações o núcleo fundamental para que se possa aferir se houve ou não a doação irregular
acima do limite legal.
Com relação ao esgotamento dos meios citatórios, foram feitas diligências in loco em todos os
endereços constantes na peça vestibular, bem como, foram exauridas as tentativas de busca de
outros endereços nos sistemas e/ou banco de dados públicos, o que pode ser verificado às fls. 28
/30. Desta forma tornou-se imperiosa a citação editalícia como última ratio nos termos consignados
na legislação em vigor.
Exauridas essas questões prejudiciais, passa-se à análise de mérito. Em primeiro lugar, verifica-se
que o representado foi candidato ao cargo de vereador no Município de Alta Floresta-MT, sendo
que o mesmo fez doação para si (candidato [SIGILOSO]) e para terceiro (candidato Eder
Rodrigues Ribeiro), o que se percebe às fls. 08-v e 09. A par disso, vale pontuar que quando o
cidadão doa valores em pecúnia para terceiros, aplica-se as regras previstas no art. 23 da Lei 9.504
/97 e art. 21 da Res. TSE 23.463/2015, ficando o valor da doação restrito a 10% dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
Percebe-se que da documentação carreada aos autos é possível verificar que as doações
realizadas para terceiros foram realizadas de acordo com a legislação vigente, isto porque são dois
os critérios para aferir o limite dos valores passíveis de doação feita por pessoa física a candidatos
ou partidos nas eleições 2016: i) tratando-se de doadores que apresentaram declaração de bens e
valores no ano anterior à eleição, o limite das doações em pecúnia é de 10% da receita bruta
auferida e declarada pelo contribuinte no exercício financeiro 2015; ii) tratando-se de pessoa física
que não apresentou declaração de bens e valores, o valor máximo de doações em pecúnia não
pode ultrapassar 10% do limite máximo de isenção para a declaração de bens e valores
(declaração de isento), que para o ano de 2015 ficou estabelecido o valor máximo de R$
28.123,91, Desta forma, o representado poderia ter efetuado doações para terceiros em pecúnia
até o valor de R$ 2.812,39.
Nesses termos, há que se observar o disposto no art. 21, § 7º da Resolução TSE 23.463/2015, que
trata sobre o tema:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição.
[omissis]
§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda deve ser realizada com base no limite de isenção previsto para
o ano-calendário de 2016. (negritei)
Verifica-se no documento de fl. 08-v que o total de doações financeiras em pecúnia realizadas em
favor de terceiros pelo representado, nesse caso, para o candidato Eder Rodrigues Ribeiro, foi no
total de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor este inferior a R$ 2.812,39 (dois mil, oitocentos e doze
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total de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor este inferior a R$ 2.812,39 (dois mil, oitocentos e doze
reais e trinta e nove centavos), teto legal correspondente a 10% do limite máximo a que os
contribuintes estavam amparados pela isenção de declaração de bens e valores (declaração de
isento) cujo valor, conforme pontuado anteriormente, foi de R$ 28.123,91 (vinte oito mil, cento e
vinte três reais e noventa e um centavos). Portanto, tal doação atendeu aos ditames legais.
Continuando-se a análise das demais doações, faz-se mister ressaltar que quando o doador é
candidato, ele (pessoa física) pode doar para si (candidato) até o limite de gastos permitidos para a
campanha direcionada ao cargo de vereador. Nesse passo, a Portaria TSE nº 704, de 1º de julho
de 2016 estipulou os valores máximos que os candidatos a vereador poderiam gastar em suas
candidaturas. Para tanto, foi fixado o valor máximo de R$ 29.087,67 (vinte e nove mil oitenta e sete
reais e sessenta e sete centavos) para serem utilizados na candidatura de vereador de Alta
Floresta. Assim, o representado poderia doar para si - candidato a vereador - até o limite permitido
de gastos para sua candidatura, qual seja, o valor supracitado.
Outrossim, vislumbra-se da leitura feita à fl. 09 que o representado fez doações para si - candidato
- no valor total de R$ 4.220,00 (quatro mil duzentos e vinte reais), valor esse inferior a R$
29.087,67 (vinte e nove mil oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos). Ademais, ainda que o
valor doado ultrapassasse essa quantia, tal irregularidade não seria objeto de apuração e sanção
através desta representação, e sim na prestação de contas outrora apresentada nesta justiça
especializada.
Nesse momento, conclusão outra não há senão pelo reconhecimento de que as doações feitas
pelo representado estão em consonância com os termos consignados na legislação eleitoral, logo
os pedidos aduzidos na presente representação não merecem prosperar.
Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO nos
termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, vez que as doações foram realizadas dentro
dos limites previstos no art. 23, § 1º, da Lei 9.504/97.
Tendo em vista que foram carreados aos autos documentos sigilosos (fls. 21/25), fica mantido o
sigilo dos presentes autos, nos termos do art. 18 da Resolução TSE 23.326/2010.
Ante a ausência de Defensoria Pública da União nesta Zona Eleitoral, este Juízo, nomeou o Dr.
Wanderley Bricatte Barros, OAB/MT 19.389, para patrocinar a defesa do representado, fazendo
jus, portanto, aos honorários em retribuição ao trabalho desenvolvido. Assim, em atenção ao
trabalho executado pelo nobre causídico, o tempo despendido na assistência do representado, o
zelo e a dedicação, tenho por bem a fixação de honorários no valor equivalente a 10 Unidade
Referencial de Honorários (URH), conforme tabela publicada pela OAB/MT, em favor do ilustre
advogado, em conformidade com o art. 85, § 2º e art. 8º do CPC, c/c art. 22, § 1º da Lei 8.906/94,
sendo 5 URH para a primeira fase processual, em primeira instância, e 5 URH para a fase recursal,
caso houver.
Nos termos da jurisprudência pátria, os honorários advocatícios devidos pelo exercício da
defensoria dativa devem ser pagos pelo poder que recolhe as custas judiciais e que mantém,
administra e dirige a Defensoria Pública, qual seja o Poder Executivo e, neste caso específico, por
meio da UNIÃO.
Expeça-se a competente certidão de honorários no valor de 5 URH, referente à atuação em
primeira instância.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Alta Floresta, 30 de outubro de 2019.

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI
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ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI
Juiz Eleitoral, em substituição

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 90/2019/25ªZE - TORNA PÚBLICA RELAÇÃO DE OPERAÇÕES
REALIZADAS NO CADASTRO ELEITORAL. PERÍODO: 16/10/2019 A 31/10
/2019.
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CLÁUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA, JUIZ
DA 25ª ZONA ELEITORAL, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei,
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que se encontra
disponível no mural do Cartório da 25ª Zona Eleitoral (Av. Minas Gerais, nº 1359, Ed. Anthonny,
Bairro Chácara 2-B - Pontes e Lacerda/MT) aos partidos políticos e eleitores, para consulta pelo
prazo de 15 (quinze) dias, a relação de operações processadas de alistamento, revisão, segunda
via e transferência, DEFERIDOS, concernentes a eleitores dos municípios de Vila Bela da
Santíssima Trindade/MT, Pontes e Lacerda/MT e Vale de São Domingos/MT, relativas ao período
de 16/10/2019 a 31/10/2019, nos termos do art. 17, § 1º e art. 18, § 5º da Resolução TSE n. 21.538
/2003.
FAZ SABER ainda que o prazo de impugnação é de dez dias para o delegado de partido político e
de cinco dias para o eleitor, a contar da data da publicação deste edital.
E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou que expedisse o presente edital, que será
publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE/TRE/MT). Dado e passado nesta cidade de Pontes
e Lacerda, Estado de Mato Grosso, ao quinto (5º) dia do mês de novembro (11) de dois mil e
dezenove (2019). Eu__________________, Valter Kenichi Tahara, servidor requisitado, digitei este
documento que vai assinado pelo chefe de cartório, nos termos da Portaria 4/2011/25ªZE.
ANTONIO BATISTA DE LUNA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 90/2019 - ZE/MT - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES REALIZADAS NO
CADASTRO ELEITORAL.
Torna pública relação de operações realizadas no Cadastro Eleitoral. Período: 16/10/2019 a 31/10
/2019.
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CLÁUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA, JUIZ
DA 25ª ZONA ELEITORAL, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei,
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que se encontra
disponível no mural do Cartório da 25ª Zona Eleitoral (Av. Minas Gerais, nº 1359, Ed. Anthonny,
Bairro Chácara 2-B - Pontes e Lacerda/MT) aos partidos políticos e eleitores, para consulta pelo
prazo de 15 (quinze) dias, a relação de operações processadas de alistamento, revisão, segunda
via e transferência, DEFERIDOS, concernentes a eleitores dos municípios de Vila Bela da
Santíssima Trindade/MT, Pontes e Lacerda/MT e Vale de São Domingos/MT, relativas ao período
de 16/10/2019 a 31/10/2019, nos termos do art. 17, § 1º e art. 18, § 5º da Resolução TSE n. 21.538
/2003.
FAZ SABER ainda que o prazo de impugnação é de dez dias para o delegado de partido político e
de cinco dias para o eleitor, a contar da data da publicação deste edital.
E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou que expedisse o presente edital, que será
publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE/TRE/MT). Dado e passado nesta cidade de Pontes
e Lacerda, Estado de Mato Grosso, ao quinto (5º) dia do mês de novembro (11) de dois mil e
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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e Lacerda, Estado de Mato Grosso, ao quinto (5º) dia do mês de novembro (11) de dois mil e
dezenove (2019). Eu__________________, Valter Kenichi Tahara, servidor requisitado, digitei este
documento que vai assinado pelo chefe de cartório, nos termos da Portaria 4/2011/25ªZE.
ANTONIO BATISTA DE LUNA
Chefe de Cartório

PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO Nº: 133-88.2019.6.11.0025
PROCESSO Nº: 133-88.2019.6.11.0025

PROTOCOLO Nº 17.225/2019

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PSB - VILA BELA DA
SANTISSIMA TRINDADE
CNPJ : 25.309.768/0001-72

Nº CONTROLE: P40000491090MT1083557

DATA ENTREGA: 23/10/2019 às 12:33:32

DATA GERAÇÃO: 28/10/2019 às 10:57:51

TIPO: FINAL
ADVOGADO: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - OAB/MT Nº 8.548
LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB/MT Nº 15.779
RANIELE SOUZA MACIEL - OAB/MT Nº 23.424/O
RAFAEL SOUZA NUNES - OAB/MT Nº 14.676
JOSE ORLANDO DO NASCIMENTO FILHO - OAB/MT 17.034-E
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução
TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 23/10/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.2. Peças integrantes:
Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas
(art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
a. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas, pelo
tesoureiro e pelo profissional de contabilidade;
b. Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado;
c. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos;
Porém, não foram entregues os seguintes documentos:
a. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se
houver;
b. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), se houver;
c. Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário;
d. Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Verificou-se, conforme os documentos a juntados, que não foi encontrada nenhuma doação de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Verificou-se, conforme os documentos a juntados, que não foi encontrada nenhuma doação de
fundo partidário para o prestador selecionado, bem como os extratos bancários encaminhados
pelas instituições financeiras ou acostados aos autos demonstram somente cobraça de taxas pelo
banco e um crédito advindo de Exercícios Anteriores, demonstrando que a conta não foi aberta
especificamente para a realização das Eleições Nacionais.
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553
/2017)
2.1. Verificou-se que a existência de conta bancária de Outros Recursos na prestação de contas,
sendo Conta Corrente nº 12.671-3, Agência 1095-2, na qual se verifica um crédito existente
anterior ao mês de janeiro de 2018. Em consulta aos Sistemas SPCE e SPCA, verifica-se que o
supramencionado crédito se refere às sobras de campanha dos candidatos nas Eleições
Municipais de 2016. Portanto, verifica-se que, realmente, não foram movimentados recursos em
relação às Eleições de 2018. A movimentação na Conta Bancária se relaciona aos créditos
oriundos de sobras de campanha, acima mencionados, e aos débitos relativos às taxas bancárias
cobradas ordinariamente pela instituição financeira, mas que nada se relacionam com a campanha
de 2018.
2.2. Desse modo, os extratos bancários não apresentam saldo inicial zerado e/ou não evidenciam
que as contas foram abertas especificamente para a campanha, contrariando o disposto no art. 56,
II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017. Porém, tal circunstância não impediu a análise
das contas apresentadas.
Considerando as irregularidades acima expostas, sugere este analista a APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS, uma vez que as irregularidades encontradas não são graves a ponto
de ensejar a reprovação das contas referentes às Eleições de 2018, pois, em se tratando de
eleições gerais, em que há disputa de cargos federais e estaduais, as atividades se concentram
nos órgãos partidários nacionais e regionais. Ademais, os créditos encontrados devem ser
analisados na prestação de contas anual, uma vez que se tratam de sobras de campanha,
referentes às Eleições de 2016.
Além disso, as impropriedades de não prestação de contas parcial e apresentação das contas
finais fora do prazo são de cunho formal e não comprometem a lisura das contas, uma vez que
restaram sanadas com a apresentação das contas finais, permitindo, assim, a fiscalização e
análise das contas pela Justiça Eleitoral e pelo fiscal da lei.
Encaminho os autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação no prazo de 02 (dois) dias,
nos termos do art. 76, caput, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Pontes e Lacerda/MT, 05 de novembro de 2019.
ISADORA VALIDO RAMALHO
Analista Judiciário

ATOS DA 28ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N. 49/2019/ZE28 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA PARTIDOS POLÍTICOS - ELEIÇÕES GERAIS 2018
O Excelentíssimo Senhor Dr. Daniel de Sousa Campos, MM. Juiz Eleitoral da 28ª Zona Eleitoral,
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o artigo 59º, da Resolução
n. TSE 23.553/2017,
FAZ SABER a todos quanto deste edital virem ou dele tiverem conhecimento, que nos termos da
Resolução TSE n. 23.553/2017 foram apresentadas neste Cartório Eleitoral, pelos partidos
políticos e respectivos responsáveis, prestação de contas referentes ao período de campanha das
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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políticos e respectivos responsáveis, prestação de contas referentes ao período de campanha das
Eleições Gerais de 2018, constando a ausência de movimentação de recursos e/ou contas zeradas.
Informa, ainda, que os processos de prestação de contas são públicos e podem ser consultados
por qualquer interessado, que poderá obter cópia de suas peças e documentos, respondendo
pelos respectivos custos de reprodução e pela utilização que deles fizer, estando as informações
também disponíveis para consulta na página do Tribunal Regional Eleitoral no endereço http://www.
tre-mt.jus.br/.
E, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, fica facultado a qualquer interessado,
no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, apresentar impugnação, em petição
fundamentada - relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, dos seguintes
partidos:
PARTIDO POLÍTICO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE DO NORTE

PROCESSO
7-29.2019.6.11.0028

E para que chegue ao conhecimento de quem interessar mandou o Senhor Juiz publicar o
presente edital, que vai afixado no local de costume e publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral. Eu, Mayra Cáceres Barbosa de Oliveira, chefe de cartório, digitei e subscrevo.
Porto Alegre do Norte/MT, 05 de novembro de 2019.
MAYRA CACERES BARBOSA DE OLIVEIRA
Chefe de Cartório

ATOS DA 30ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
DPI Nº 46-20.2019.6.11.0030
Classe: DPI- DUPLICIDADE DE INSCRIÇÃO
Interessado: Juízo da 30ª Zona Eleitoral
Interessado : ISMAEL MARTINS XAVIER
SAMUEL MARTINS XAVIER
Vistos,
Trata-se de procedimento administrativo de Duplicidade de Inscrição Eleitoral detectada pelo
cruzamento eletrônico de dados constantes no Cadastro Eleitoral, envolvendo as inscrições n. º
032093111007 pertencente à ISMAEL MARTINS XAVIER (95ª ZE-MT) e n. º 037658601830,
pertencente à SAMUEL MARTINS XAVIER (30ª ZE-MT).
Os autos estão devidamente instruídos com a informação de duplicidade, requerimento de
alistamento eleitoral, bem como com os espelhos de consultas às inscrições eleitorais envolvidas
em duplicidade.
Informação da Serventia deste Cartório Eleitoral demonstrando se tratar de gêmeos, devidamente
registrado no Cadastro Eleitoral.
Edital devidamente publicado, sem manifestações.
É o relatório.
A manutenção de um regime democrático, principalmente no que diz respeito aos trabalhos
relacionados a operacionalização das eleições, exige, entre outras atividades, a constante
conferência e expurgação dos vícios existentes no cadastro de eleitores.
O mecanismo de batimento ou cruzamento das informações constantes do cadastro eleitoral é
realizado em âmbito nacional pelo Tribunal Superior Eleitoral e tem como objetivo identificar e
expurgar possíveis duplicidades ou pluralidades de inscrições eleitorais, a fim de manter o banco
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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expurgar possíveis duplicidades ou pluralidades de inscrições eleitorais, a fim de manter o banco
de dados de eleitores isento de fraudes e deturpações.
É oportuno ressaltar que tal instrumento visa, em última instância, garantir o princípio da isonomia
do voto presente no art. 14, caput da Constituição Federal de 1988, de modo a se assegurar a
cada cidadão apenas e tão somente um único voto com valor igual para todos, como se pode ver
na transcrição do dispositivo:
Capítulo IV
Dos direitos políticos
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: (...)
No presente caso, ficou demonstrado, diante dos documentos acostados aos autos, que a abertura
do procedimento para apuração da duplicidade de inscrição ocorreu por motivos alheios a vontade
do eleitor, devido apenas a uma similaridade entre os dados de eleitores devidamente comprovado
como gêmeos por meio da Certidão de Nascimento do eleitor SAMUEL MARTINS XAVIER.
Ante o exposto, com fulcro art. 37, inciso II da Resolução TSE n. º 21.538/2003, determino a
LIBERAÇÃO da inscrição eleitoral n. º 037658601830, pertencente ao eleitor SAMUEL MARTINS
XAVIER, em razão de que restou comprovado que as inscrições pertencem a eleitores diversos.
Nos termos do art. 37, inciso II da Resolução TSE n. º 21.538/2003, fica o eleitor dispensado do
preenchimento do formulário de regularização de inscrição.
Para tanto, determino o lançamento dos devidos registros no Sistema Elo.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações nos controles internos.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Água Boa, 30 de outubro de 2019
JEAN PAULO LEÃO RUFINO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 31ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
12/2019
O MM. Juiz da 31ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, no
uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de realização de dedetização no prédio onde funciona o Cartório
Eleitoral desta 31ª Zona Eleitoral;
CONSIDERANDO que a realização do procedimento de dedetização enseja a interdição do local
por um período mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, visto que não é recomendável a permanência
de pessoas no ambiente por esse período,
RESOLVE:
Art. 1º SUSPENDER o expediente no Cartório Eleitoral da 31ª Zona Eleitoral de Canarana-MT no
dia 14 de novembro de 2019.
Art. 2º DETERMINAR que os prazos que se iniciem ou se encerrem na referida data, fiquem
automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça eleitoral e no mural do Cartório.
Cumpra-se, remetendo-se cópia desta à Secretaria de Gestão de Pessoas, à Corregedoria
Regional Eleitoral e à Diretoria Geral do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Canarana-MT, 04 de novembro de 2019.
ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE
Juiz Eleitoral

ATOS DA 32ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 25/2019
DESCARTE DE MATERIAIS
PRAZO: 15 (quinze) dias
A Excelentíssima Senhora Dra. Thatiana dos Santos, MMª. Juíza da 32ª Zona Eleitoral, Município
de Cláudia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
FAZ SABER, que nos termos do art. 55 da Resolução TSE nº 21.538/03, das disposições do
Provimento CRE/MT n.º 9/2014 e autorização constante no Processo Processo DM n.º 2890.2019.6.11.0032, que no período de 18 a 20 de novembro de 2019, será realizada a inutilização
dos documentos relacionados na tabela anexa, por instrumento de trituração, a ser procedida na
sede do Cartório da 32ª Zona Eleitoral, com sede na Av. Marechal Cândido Rondon, n.º 1.715,
Centro, Cláudia/MT, podendo o procedimento ser acompanhado por quem interessar possa.
Após o prazo de 15 (quinze) dias, contado da primeira publicação, qualquer interessado poderá, no
prazo de 3 (três) dias, apresentar manifestação ou impugnação do procedimento de Descarte, cujo
material estará disponível para consulta e análise no Cartório da 32ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso,
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 pelo prazo de 15 (quinze) dias. Eu, Valdiney Rondon Maidana Gomes, chefe
do cartório, digitei e subscrevo, autorizado pela Portaria n.º 03/2017/32ªZE/MT.
ANEXO - RELAÇÃO
Descrição

Municípios

Período

Meio

Cadernos de votação

Marcelândia

2008

Mecânico

Cláudia / União do Sul

2017

Mecânico

2018

Mecânico

2014 e 2016

Mecânico

Títulos inutilizados/não
procurados pelo eleitor
Títulos inutilizados/não

Cláudia / União do Sul

procurados pelo eleitor

/ Marcelândia

Formulários de Justificativa
Eleitoral (apresentados no

Marcelândia

dia do pleito)
2013: 2, 5, 9, 11, 12, 17, 18,
21, 22, 25, 27, 28, 31, 33,
Lotes de RAE

Marcelândia

34, 38, 41, 44, 51, 55, 58,

Mecânico

59, 61, 62, 66, 70, 72, 76,
80, 81
81-82.2011.6.11.0032
160-94.2012.6.11.0032
426-69.2011.6.11.0032
Cópias de processos findos

-

551-49.2012.6.11.0032
119-93.2013.6.11.0032

Mecânico
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Municípios

Período

116

Meio

192-02.2012.6.11.0032
31/2002
Cópias de processos findos
recebidos da 23ª Zona

16/2002
-

Eleitoral

22/2002

Mecânico

25/2002
23/2002

Cláudia-MT, 16 de outubro de 2019.
VALDINEY RONDON MAIDANA GOMES
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 27/2019
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES, TRANSFERÊNCIAS E ÓBITOS
A Excelentíssima Senhora Dra. Thatiana dos Santos, MMª. Juíza da 32ª Zona Eleitoral, Município
de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
Faz saber a todos quanto deste edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente os
partidos políticos e eleitores, que, relativo ao processamento de 1º de setembro a 31 de outubro de
2019, encontra-se disponível para consulta, no Cartório Eleitoral, relações de eleitores dos
Municípios de Cláudia, Marcelândia e União do Sul, circunscritos nesta 32ª Zona Eleitoral, a saber:
1. Relação de inscrições e transferências, deferidas e indeferidas, nos termos do artigo 7º da Lei n.
º 6.996/82, podendo ser interposto recurso do despacho que indeferir a inscrição ou transferência
no prazo de 5 (cinco) dias pelo alistando e do despacho que a deferir no prazo de 10 (dez) dias por
delegado de qualquer partido político.
2. Relação de inscrições canceladas por falecimento de eleitor para conhecimento e possível
identificação de eventuais irregularidades, nos termos do art. 3º da Resolução TSE n.º 22.166/2006.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa mandou o Senhor Juiz publicar o
presente edital, que vai afixado no local de costume e publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral. Eu, Valdiney Rondon Maidana Gomes, Analista Judiciário, digitei, conferi e subscrevi,
autorizado pela Portaria n.º 3/2017/32ªZE/MT.
Cláudia-MT, 5 de novembro de 2019.
VALDINEY RONDON MAIDANA GOMES
Chefe de Cartório

ATOS DA 36ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 69/19
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza da 36ª Zona Eleitoral, em substituição legal, Dra. Thatiana dos
Santos, município de Vera, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma
da Lei etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
encontra-se disponível em Cartório a relação dos eleitores que requereram alistamento e
transferência, bem como os endereços dos eleitores para eventual consulta, com DEFERIMENTO
dos municípios de Vera, Feliz Natal e Santa Carmem, pertencentes à circunscrição da 36ª Zona
Eleitoral, na segunda quinzena de outubro de 2019.
Faz saber, também, que o prazo de impugnação por parte dos partidos políticos são de 10(dez)
dias da publicação do presente, nos termos do §6º do art. 45 e do art. 57, ambos da Lei nº 4.737
/1965 (Código Eleitoral), e na forma prevista no § 7º do art. 45 do Código Eleitoral e no § 1º do art.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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/1965 (Código Eleitoral), e na forma prevista no § 7º do art. 45 do Código Eleitoral e no § 1º do art.
7ª da Lei nº 6.996/1982.
E, para que ninguém possa alegar ignorância no futuro e chegue ao conhecimento de todos os
interessados, mandou que se expedisse o presente Edital, que será publicado na forma da Lei e
afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade, Vera/MT, aos 04 (quatro) dias do mês
de novembro do ano de dois mil e dezenove. Eu, ______________, Luiz Antônio R. da Silva Jr. Analista Judiciário, que preparei, digitei, conferi e assinei o presente, por força da Portaria nº 002
/2016- 36ªZE.
LUIZ ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Chefe de Cartório

EDITAL 68/19
A Dra. Thatiana dos Santos, MMª. Juíza da 36ª Zona Eleitoral, em substituição legal, município de
Vera, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, relação
contendo o nome e o número da inscrição de eleitor (es) cancelada (s) por óbito, registrados no
ELO no mês outubro de 2019, que ficará disponível em Cartório, para conhecimento dos
interessados, conforme o art. 77º, II, do Código Eleitoral.
ELEITOR

INSCRIÇÃO ELEITORAL

Neivo Jose Cavichioli

045625010680

Olga Formehl Huber

006917161805

Raussis Morais Noronha

031052541813

Israel Fernando Ramos de Lima

028114431848

Eugenio Luiz Zakalhuk

014701201805

Francisca Rodrigues de Freitas

018341162704

Odete Fernandes Vieira

016742611830

Armelindo Luiz Argenton

015232221805

Maria de Lourdes Valdivino

022387331813

Zoly Ferreira da Silva

002525031880

E para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, e chegue ao conhecimento de todos os
interessados, mandou que se expedisse o presente Edital, que será publicado na forma da Lei e
afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade, Vera/MT, ao(s) 04 (quatro) dia(s) do
mês de novembro do ano de dois mil e dezenove. Eu, ______________, Luiz Antônio R. da Silva Analista Judiciário - Chefe de Cartório da 36 Zona Eleitoral que preparei, digitei, conferi, e assinei o
presente por força da Portaria nº 002/2016-36ªZE.
LUIZ ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Chefe de Cartório

SENTENÇAS
SENTENÇA NOS AUTOS 46-02.2019.6.11.0036
Requerente: Arão Avelino Pereira
Classe: Petição
Vistos etc.
Trata-se de procedimento referente ao voto extremamente oneroso para o eleitor Arão Avelino
Pereira, filho de Henrique Avelino Pereira e Iracema Linda Pereira, nascido aos 19/11/1956 em
Nova Londrina/PR, portador da inscrição eleitoral nº 000071751872 - 36ª/ZE, solicitando a
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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Nova Londrina/PR, portador da inscrição eleitoral nº 000071751872 - 36ª/ZE, solicitando a
faculdade do exercício do voto, em razão de ser portador de doença do neurônio motor, que
impede sua locomoção e dificulta sua capacidade de comunicação, conforme cópia de documento
anexado às fls. 03.
Após informação do Cartório Eleitoral encontram-se os autos conclusos.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Compulsando os autos verifico que trata-se de situação de voto extremamente oneroso para o
eleitor, ensejando o lançamento de ASE 396 - eleitor com deficiência - motivo 4 - dificuldade para o
exercício do voto, no cadastro do eleitor Arão Avelino Pereira, o que torna o voto facultativo, não
gerando multa eleitoral caso o eleitor não compareça às eleições.
O procedimento foi devidamente instruído com Atestado Médico (fls.03), nos termos do § 1º, do art.
3º, do Provimento CRE/MT nº 12/2012[1], do qual pode-se inferir que o eleitor encontra-se
permanentemente acamado, desprovido de capacidade de locomoção e com dificuldade de
comunicação. (sublinhei)
Isto posto, tendo em vista ser demasiadamente oneroso o cumprimento das suas obrigações
eleitorais, com supedâneo no parágrafo único do art. 2º, c/c art. 3º, caput, e § 1 º[2] do Provimento
CRE/MT nº 12/2012, determino o lançamento de ASE 396 - eleitor com deficiência - motivo 4 dificuldade para o exercício do voto no cadastro do eleitor Arão Avelino Pereira, filho de Henrique
Avelino Pereira e Iracema Linda Pereira, nascido aos 19/11/1956 em Nova Londrina/PR, portador
da inscrição eleitoral nº -000071751872 - 36ª/ZE, fazendo com que não esteja sujeito à sanção por
eventual ausência às urnas, nos termos do § 4º, do art. 3º[3] do Provimento CRE/MT nº 12/2012.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Vera/MT, 04 de novembro de 2019.
THATIANA DOS SANTOS
Juíza Eleitoral, em substituição

SENTENÇA NOS AUTOS 47-84.2019.6.11.0036
Requerente: Gersonilton Costa Santos
Classe: Petição
Vistos etc.
Trata-se de procedimento referente ao voto extremamente oneroso para o eleitor Gersonilton
Costa Santos, filho de João Bento dos Santos e Carmelita Nogueira Costa, nascido aos 27/03
/1961 em Coaraci /BA, portador da inscrição eleitoral nº 019430631899 - 36ª/ZE, solicitando a
faculdade do exercício do voto, em razão de ser portador de doença do neurônio motor,
especificamente Esclerose Lateral Amiotrófica, que impede sua locomoção, conforme cópia de
documento anexado às fls. 03.
Após informação do Cartório Eleitoral encontram-se os autos conclusos.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Compulsando os autos verifico que trata-se de situação de voto extremamente oneroso para o
eleitor, ensejando o lançamento de ASE 396 - eleitor com deficiência - motivo 4 - dificuldade para o
exercício do voto, no cadastro do eleitor Gersonilton Costa Santos, o que torna o voto facultativo,
não gerando multa eleitoral caso o eleitor não compareça às eleições.

O procedimento foi devidamente instruído com Atestado Médico (fls.03), nos termos do § 1º, do art.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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O procedimento foi devidamente instruído com Atestado Médico (fls.03), nos termos do § 1º, do art.
3º, do Provimento CRE/MT nº 12/2012[1], do qual pode-se inferir que o eleitor Gersonilton Costa
Santos encontra-se incapaz de locomover-se até o hospital para os tratamentos de fisioterapia e
neurologia prescritos pelo médico. (sublinhei)
Isto posto, tendo em vista ser demasiadamente oneroso o cumprimento das suas obrigações
eleitorais, com supedâneo no parágrafo único do art. 2º, c/c art. 3º, caput, e § 1 º[2] do Provimento
CRE/MT nº 12/2012, determino o lançamento de ASE 396 - eleitor com deficiência - motivo 4 dificuldade para o exercício do voto no cadastro do eleitor Gersonilton Costa Santos, filho de João
Bento dos Santos e Carmelita Nogueira Costa, nascido aos 27/03/1961 em Coaraci/BA, portador
da inscrição eleitoral nº -019430631899 - 36ª/ZE, fazendo com que não esteja sujeito à sanção por
eventual ausência às urnas, nos termos do § 4º, do art. 3º[3] do Provimento CRE/MT nº 12/2012.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Vera/MT, 04 de novembro de 2019.
THATIANA DOS SANTOS
Juíza Eleitoral, em substituição

ATOS DA 38ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 53/2019 - CITAÇÃO
(Prazo: 20 dias)
Processo nº 23-50.2019.6.11.0038
Assunto: Composição de Mesa Receptora - Eleições 2018
Mesário(a): Carlos Adriano de Araujo
Município: Santo Antônio do Leverger-MT
O Excelentíssimo Senhor ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITI, Juiz da 38ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos que do presente EDITAL virem ou
dele conhecimento tiverem, em especial Carlos Adriano de Araujo, Inscrição Eleitoral nº 0310 1633
1821, residente em endereço desconhecido que fica CITADO (A) do processo instaurado perante
este Juízo, com o objetivo de averiguar a sua ausência aos trabalhos eleitorais nas Eleições 2018.
Faz saber ainda, que o(a) requerido(a) poderá apresentar defesa, no prazo de 5 (cinco) dias, nos
autos do procedimento supracitado, nos termos do art. 7º do Provimento CRE/MT 18/2012.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi determinada
a expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral
por vinte edições consecutivas, e disponibilizado no átrio do Cartório Eleitoral. Eu,_______Suellem
Aline de Souza, Servidora Legalmente Requisitada da 38ªZE digitei o presente, que segue
assinado por Antoniony Marques de Oliveira Costa, Chefe de Cartório da 38ªZE, com autorização
da Portaria nº 5/2015/38ªZE-MT (DEJE nº 1983, ano 2015).
Santo Antônio do Leverger-MT, 28 de outubro de 2019.
ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA
Chefe de Cartório

ATOS DA 39ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
Nº 58/2019 - RELATÓRIO DE AFIXAÇÃO
Disponibilização de relações de operações realizadas no cadastro eleitoral, de inscrições inseridas
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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Disponibilização de relações de operações realizadas no cadastro eleitoral, de inscrições inseridas
no banco de diligências e de Requerimentos de Alistamento Eleitoral indeferidos no período de 16
a 31 de outubro de 2019
O Senhor Geraldo Fernandes Fidélis Neto, Juiz da 39ª Zona Eleitoral em substituição, no uso de
suas atribuições legais, e o Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela Portaria/39ª ZE nº 2
/2015, de 16 de setembro de 2015, torna pública, para conhecimento dos interessados e demais
efeitos legais, em cumprimento ao art. 46, §6º, do Código Eleitoral, e aos itens 6 a 8 da Orientação
nº 1/2009-CRE/MT, a relação das operações realizadas no Cadastro Nacional de Eleitores no
período de 16 a 31 de outubro de 2019, a qual fica fazendo parte do presente edital, e que ficará
disponível para consulta pelos interessados no cartório eleitoral e no repositório de arquivos do
TRE/MT, por meio do link:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-58-201920191105095018345-a0913118e6fa9c4b5a89a9808bb2a246.pdf
, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Torna público também que não houve caso de requerimento
inserido no banco de diligências nem indeferido no referido período.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Cuiabá/MT, aos
cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (5/11/2019).
ARMANDO SUSSIA ROSA
Chefe de Cartório
Portaria nº 2/2015/39ªZE

Nº 59/2019 - ASE 19 - OUTUBRO/2019
Disponibilização de relação de inscrições canceladas por óbito no mês de outubro/2019
O Senhor Geraldo Fernandes Fidélis Neto, Juiz da 39ª Zona Eleitoral em substituição, no uso de
suas atribuições legais, e o Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela Portaria nº 2/2015
/39ªZE, de 16 de setembro de 2015, torna pública, para conhecimento dos interessados e demais
efeitos legais, em cumprimento ao art. 71, IV c/c art. 77, II, ambos do Código Eleitoral, a relação de
inscrições eleitorais canceladas por registro de falecimento (ASE 19), no âmbito deste juízo, no
mês de outubro/2019, a qual desde já fica fazendo parte do presente edital, e que ficará disponível
para consulta pelos interessados no cartório eleitoral e no repositório de arquivos do TRE/MT, por
meio do link:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-59-201920191105095331828-a86dea89d56898279f21a43e558174c2.pdf
, pelo prazo de 30 (trinta) 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. Cuiabá/MT, aos
cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (5/11/2019).
ARMANDO SUSSIA ROSA
Chefe de Cartório
Portaria nº 2/2015/39ªZE

ATOS DA 40ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DESCARTE
EDITAL Nº. 05/2019
Dispõe sobre a PROCESSO DESCARTE MATERIAL da 40ª Zona Eleitoral de Primavera do Leste
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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Dispõe sobre a PROCESSO DESCARTE MATERIAL da 40ª Zona Eleitoral de Primavera do Leste
De ordem da Dra. Patrícia Cristiane Moreira, MMa. Juíza Eleitoral, da 40ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais
PRAZO: 15 (quinze) DIAS
A Excelentíssima Senhora Dra. Patrícia Cristiane Moreira, MMa. Juíza da 40ª Zona Eleitoral de
Primavera do Leste-MT, no uso de suas atribuições legais, etc... FAZ SABER que, consoante
decisão de fls.02, do procedimento administrativo de Descarte de Material protocolo nº 17835
/2019, nos termos da Res. TSE n.º 21.538/03 e Provimento n.º 09/2014, será realizada a
FRAGMENTAÇÃO E DESCARTE, dos documentos adiante elencados, todos respeitando os
respectivos prazos, nos dias 29 e 30 de outubro de 2019, das 07h30 às 16h30, na presença de
servidor desta especializada autorizado, a ser realizada na Sede da COPERCICLA, localizada na
Rua Jerônimo Domingos da Silva, 436 - Jardim das Flores, Rondonópolis - MT, 78721-050- MT,
podendo ser acompanhado por quem interessar
ADMINISTRAÇÃO:
DOCUMENTO

ANO

GUIAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017

RELATÓRIO DE REGISTRO DO PONTO

2012/2013/2014

MENSAGENS ELETRÔNICAS RECEBIDAS 2005/2006/2007/2008/2009/2010
PROCESSOS:
DOCUMENTO

ANO
1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002

SENTENÇAS (CÓPIAS)

/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011
/2012/2013/2014

PARTIDOS POLÍTICOS:
DOCUMENTO

ANO

COMUNICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO

1987/1995/1996/1997/1998/1999/2003/2004/2005

PARTIDÁRIA

/2006/2007/2008

CADASTRO ELEITORAL:
DOCUMENTO

ANO

RELATÓRIOS DE AFIXAÇÃO

1992/2013/2014/2015/2016/2017

REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTO
ELEITORAL
GUIAS DE MULTA PAGAS
PROTOCOLOS DE ENTREGA DE TÍTULO
ELEITORAL
TÍTULOS ELEITORAIS CANCELADOS
/COM ERRO

2007/2008/2009/2010/2012/2013
1997/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008
2007/2008/2009/2010/2011/2012
2015/2016

ELEIÇÕES:
DOCUMENTO

ANO

AVALIAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

2002

BOLETINS DE URNA

2004/2006/2008

CADERNOS DE VOTAÇÃO

2004/2006/2008
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COMPROVANTES DE CARGA

2006/2008

COMPROVANTES DE VOTAÇÃO

2006/2008

CONTROLE DE RECEBIMENTOS
DISQUETES DA URNA ELETRÔNICA
CONVOCAÇÃO DE MESÁRIOS
CONVOCAÇÃO REUNIÃO HORÁRIO
ELEITORAL

2006
2002/2006/2008
2002/2004

CÓPIA DE EDITAL

2008

CÓPIA DE RESULTADO DAS ELEIÇÕES

2006

CÓPIAS DE DOCUMENTOS DE
CANDIDATOS
DISQUETES DE ELEIÇÕES
DOCUMENTOS RELATIVOS DENÚNCIAS
/PROCESSOS DA ELEIÇÃO (CÓPIAS)
FOLHAS DE NÃO VOTANTES
FORMULÁRIOS DE JUSTIFICATIVA (DIA
DO PLEITO)
INSTRUÇÕES DA ELEIÇÃO
INSTRUÇÕES PARA MESÁRIOS - FITA
VHS, CD, DISQUETE

2004
1998/2004/2006/2008/2010
2008
2006/2008
2010/2012/2014/2016
2000/2002/2004/2005/2006/2008/2014/2016
2000/2002/2004/2005/2006

LEGISLAÇÃO

2002/2012

LISTA DE CANDIDATOS

2008

LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO DE
PARTIDOS
LISTA DE PRESENÇA - TREINAMENTO DE
MESÁRIOS

2008
2008

MESÁRIOS SUBSTITUÍDOS

2002

MESÁRIOS SUBSTITUÍDOS

2008

NOMEAÇÃO PARA MESA RECEPTORA DE
VOTOS

2004

OFÍCIOS 356 E 414

2008

PEDIDOS DE DISPENSA DE MESÁRIOS

2000/2002/2004/2008

PESQUISA COM MESÁRIOS

2006

PESQUISAS ELEITORAIS

2002/2004

PROPAGANDA ELEITORAL APREENDIDA
E/OU DEVOLVIDA EM CARTÓRIO POR

2008/2010/2012/2014/2016

ACORDO
RECIBOS DA ELEIÇÃO

2000/2002/2004/2006/2008

RELAÇÃO DE MESÁRIOS VOLUNTÁRIOS

2008

RELAÇÃO ELEITORES PNE

2008

RELAÇÃO MESÁRIOS SUBSTITUTOS

2008
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RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA URNA
ELETRÔNICA

2006/2008

RELATÓRIO DE SEÇÕES

2008

RELATÓRIO DE SIMULADO

2008

RELATÓRIO DO ELEITORADO

2000

RELATÓRIO ELEITORES POR SITUAÇÃO

2008

RELATÓRIO HORÁRIO ELEITORAL

2000/2004

RELATÓRIO RESUMO DA
CORRESPONDÊNCIA

2008

RELATÓRIOS DE ALIMENTAÇÃO

2014

RELATÓRIOS DE LOGÍSTICA

2014

RELATÓRIOS DE MESÁRIOS

2008/2014

RELATÓRIOS DE TRANSPORTE PARA O
DIA DA ELEIÇÃO

2008

RELATÓRIOS DE VEÍCULO LOCADO

2008

RELATÓRIOS DE VISTORIA DE PRÉDIOS

2008

TERMO DE RECEBIMENTO DE MÍDIA DA
UE
VISTORIA DE VEÍCULOS

123

2008
2006/2008

E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar, expediu-se o presente edital que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral durante 15 (quinze) dias.
Após a última publicação, será aberto prazo de 3 (três) dias para manifestação e impugnação dos
interessados.
Dado e passado nesta cidade de Primavera do Leste - MT, ao 1º (primeiro) dia do mês de outubro
do ano de 2019. Eu, Rodrigo Filippini, _________________, Chefe de Cartório, preparei e conferi o
presente edital, que é subscrito pelo MMa. Juíza Eleitoral.
PATRÍCIA CRISTIANE MOREIRA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 42ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 058/2019 - RAE E ÓBITO - PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2019
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 42ª Zona Eleitoral em Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente
aos representantes dos partidos políticos e eleitores, que no átrio do Cartório Eleitoral, bem como
no link abaixo, encontram-se disponíveis para consulta, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a relação
de inscrições e transferências - deferidas e indeferidas e relação de títulos cancelados por óbito,
caso existente, de eleitores dos Municípios de Campos de Júlio e Sapezal, circunscritos nesta 42ª
Zona Eleitoral, relativas ao processamento no período de 16.10.2019 a 31.10.2019, nos termos do
artigo 7º da Lei n. 6.996/82 e artigo 77, II do Código Eleitoral.
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-58-201920191105093843660-0c2b0a26644ffea8e11dadc09a9da6ff.pdf
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa mandou o Senhor Juiz publicar 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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E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa mandou o Senhor Juiz publicar o
presente edital que vai afixado no local de costume e publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Sapezal - MT, ao quinto dia do mês de novembro do
ano de dois mil e dezenove. Eu, ______ Wedson Marques do Amaral, Técnico Judiciário, Chefe de
Cartório, em Substituição, digitei, conferi e subscrevo o presente.
WEDSON MARQUES DO AMARAL
Chefe de Cartório, em substituição
Portaria nº 3/2017 - 42ª ZE

ATOS DA 43ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018
EDITAL Nº 59/2019/43ª ZE/MT
DE

ORDEM

DO

EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

DOUTOR

ANDERSON

CANDIOTTO,

MERITÍSSIMO JUÍZ ELEITORAL DA 43ª ZONA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que nos termos
do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, os partidos políticos, candidatos, coligações e
Ministério Público poderão impugnar a prestação de contas referente as Eleições Gerais de 2018
da agremiação partidárias relacionada abaixo, formulada em petição fundamentada, dirigida ao juiz
eleitoral relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, no prazo de 3 (três) dias:
Processo

Partido/Município/Advogado
Partido: Partido Socialista Brasileiro (PSB)
Presidente: Maurício Pereira Gomes

89-49.2018.6.11.0043

Município: Sorriso/MT
Advogados: Edmilson Vasconcelos de Moraes (OAB/MT nº 8548);
Luciane Rosa de Souza (OAB/MT nº 15779), Raniele Souza Maciel
(OAB/MT nº 23424/O); Rafael Souza Nunes (OAB/MT nº 14676)

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 da 43ª Zona Eleitoral. Do que eu, Tatiane Guerreiro de Almeida Santos, Técnica
Judiciário, digitei e conferi.
Sorriso/MT, 04 de novembro de 2019.
TATIANE GUERREIRO DE ALMEIDA SANTOS
Técnica Judiciária

ATOS DA 44ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO: 21-62.2019.6.11.0044
Processo:

21-62.2019.6.11.0044

Protocolo:

8.008/2019

Assunto:

Prestação de Contas Anual/2018

Interessado:

Partido Democrático Trabalhista - PDT - Guarantã do Norte

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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Presidente:
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RELATÓRIO CONCLUSIVO
O Partido Democrático Trabalhista - PDT - Guarantã do Norte submeteu à apreciação desta Zona
Eleitoral a prestação de contas relativa ao exercício de 2018 em 06/05/2019.
Publicado edital de recebimento de contas (fls. 143/144), o prazo de impugnação correu sem
manifestação.
Publicado parecer preliminar (fls. 145/146), o partido solicita extensão de prazo para manifestação
em fls. 152/153), prazo este que corre in albis após deferimento do juízo eleitoral; solicitado novo
prazo (fls. 155/156), este indeferido (fls. 158).
Isto Posto, entende-se ser o caso de CONTAS NÃO PRESTADAS, tendo em vista que a ausência
de peças obrigatórias impossibilita a análise da movimentação financeira partidária.
Ao ministério público para manifestação.
É o relatório. À consideração superior.
Guarantã do Norte, 05 de novembro de 2019
WILHIANO SOUZA E SILVA
Técnico Judiciário

ATOS DA 45ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
ALISTAMENTO ELEITORAL - DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES.
PROCESSO Nº 68-33.2019.6.11.0045
ASSUNTO: ALISTAMENTO ELEITORAL - DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES.
INTERESSADO: DINAIR AUGUSTO DA SILVA.
Visto.
Trata-se de DUPLICIDADE 1DMT1902673710, detectada pelo cruzamento dos dados constantes
do Cadastro Eleitoral, realizado no batimento de 9 de outubro de 2019, durante o período de
Revisão Biométrica, realizada no Município de Alto Garças.
Conforme o Cadastro Nacional de Eleitoral, o prazo para decisão da presente coincidência é no dia
18/11/2019.
Ocorre que houve flagrante erro no atendimento da eleitora (serviços eleitorais), uma vez que se
trata de cidadã que incorre em Suspensão de Direitos Políticos, não podendo movimentar seu
cadastro enquanto permanecer nessa situação.
Dessa forma, DETERMINO a manutenção da inscrição 002077411880, a qual está SUSPENSA, e
CANCELO a inscrição 037009301830 (alistamento), devendo a eleitora ser intimada a comparecer
no Posto Eleitoral de Alto Garças para demonstrar se já cumpriu a pena imposta que suspendeu
seus direitos políticos, juntando-se documentação nestes autos para que se anote o ASE 370, em
caso de extinção de punibilidade.
Intimem-se.
Cumpridas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos.
Pedra Preta/MT, 22 de outubro de 2019.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

ALISTAMENTO ELEITORAL - DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES.
PROCESSO Nº 64-93.2019.6.11.0045
ASSUNTO: ALISTAMENTO ELEITORAL - DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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ASSUNTO: ALISTAMENTO ELEITORAL - DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES.
INTERESSADOS: MARCELLO GOMES BAROS E MÁRCIO GOMES BARROS.
Visto.
Trata-se de DUPLICIDADE 1DMT1902657252, detectada pelo cruzamento dos dados constantes
do Cadastro Eleitoral, realizado no batimento de 26 de agosto de 2019, durante o período de
Revisão Biométrica, realizada no Município de Alto Garças.
Informação do Cartório de fl. 9 dá conta de que se trata de eleitores gêmeos.
Em parecer de fl. 7, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela anotação do ASE de
GÊMEOS para ambos os eleitores para fins de regularizar a situação.
Em 16/10/2019, automaticamente pelo Cadastro Nacional de Eleitores, foi regularizada a inscrição
de Marcello Gomes Barros e cancelada a inscrição de Márcio Gomes Barros, conforme espelhos
anexos.
Dessa forma, mantenho REGULAR a inscrição de MARCELLO GOMES BARROS e CANCELADA
a inscrição de MÁRCIO GOMES BARROS, porém, os mesmos deverão ser intimados a
comparecerem ao Posto Eleitoral de Alto Garças para realizarem novas operações RAE REVISÃO, anotando-se em campo próprio a opção GÊMEOS.
Intimem-se.
Cumpridas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos.
Pedra Preta/MT, 22 de outubro de 2019.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

ALISTAMENTO ELEITORAL - DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES.
PROCESSO Nº 67-48.2019.6.11.0045
ASSUNTO: ALISTAMENTO ELEITORAL - DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES.
INTERESSADOS: JOÃO BATISTA DOS REIS.
Visto.
Trata-se de PLURALIDADE 1PMT1902661752, detectada pelo cruzamento dos dados constantes
do Cadastro Eleitoral, realizado no batimento de 6 de setembro de 2019, durante o período de
Revisão Biométrica, realizada no Município de Alto Garças.
Informação do Cartório de fl. 5 dá conta que o batimento se deu devido a flagrante erro nos
serviços eleitorais.
Em petição de fl. 7, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela notificação da eleitora em cartório
para regularização da situação e posterior vista dos autos.
Conforme o Cadastro Nacional de Eleitoral, o prazo para decisão da presente coincidência foi no
dia 16/10/2019, sendo sua digitação até o dia 26/10/2019.
Dessa forma, mantenho REGULAR a inscrição de JOÃO BATISTA DOS REIS (011167291872) e
CANCELADOS os alistamentos eleitorais realizado por equívoco para o mesmo eleitor, devendo
este ser intimado a comparecer no Posto Eleitoral de Alto Garças para realizar nova operação RAE
- REVISÃO, com as devidas cautelas.
Intimem-se.
Cumpridas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos.
Pedra Preta/MT, 22 de outubro de 2019.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

ALISTAMENTO ELEITORAL - DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES.
PROCESSO Nº 65-78.2019.6.11.0045
ASSUNTO: ALISTAMENTO ELEITORAL - DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES.
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ASSUNTO: ALISTAMENTO ELEITORAL - DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES.
INTERESSADOS: LAENNY SILVA DE SOUZA E LAENNY SILVA DE SOUZA.
Visto.
Trata-se de DUPLICIDADE 1DMT1902656979, detectada pelo cruzamento dos dados constantes
do Cadastro Eleitoral, realizado no batimento de 23 de agosto de 2019, durante o período de
Revisão Biométrica, realizada no Município de Alto Garças.
Informação do Cartório de fl. 9 dá conta que o batimento se deu devido a flagrante erro nos
serviços eleitorais.
Em petição de fl. 7, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela notificação da eleitora em cartório
para regularização da situação e posterior vista dos autos.
Em 14/10/2019, foi regularizada automaticamente, pelo Cadastro Nacional de Eleitores, a inscrição
de LAENNY SILVA DE SOUZA e CANCELADO o alistamento eleitoral realizado por equívoco,
conforme espelhos anexos.
Dessa forma, mantenho REGULAR a inscrição de LAENNY SILVA DE SOUZA (036348971805) e
CANCELADO o alistamento eleitoral realizado por equívoco, devendo a eleitora ser intimada a
comparecer no Posto Eleitoral de Alto Garças para realizar nova operação RAE - REVISÃO, com
as devidas cautelas.
Intimem-se.
Cumpridas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos.
Pedra Preta/MT, 22 de outubro de 2019.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

ALISTAMENTO ELEITORAL - DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES.
PROCESSO Nº 66-63.2019.6.11.0045
ASSUNTO: ALISTAMENTO ELEITORAL - DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES.
INTERESSADOS: CARLOS MANUEL TENÓRIO DA SILVA E CARLOS MANOEL TENÓRIO
FERNANDO DA SILVA.
Visto.
Trata-se de DUPLICIDADE 1DMT1902665687, detectada pelo cruzamento dos dados constantes
do Cadastro Eleitoral, realizado no batimento de 17 de setembro de 2019, durante o período de
Revisão Biométrica, realizada no Município de Alto Garças.
Informação do Cartório de fl. 5 dá conta que o batimento se deu devido a flagrante erro nos
serviços eleitorais.
Em petição de fl. 7, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela notificação da eleitora em cartório
para regularização da situação e posterior vista dos autos.
Conforme o Cadastro Nacional de Eleitoral, o prazo para decisão da presente coincidência é o
próximo dia 27/10/2019.
Dessa forma, mantenho REGULAR a inscrição de CARLOS MANOEL TENÓRIO FERNANDO DA
SILVA (037008161813) e CANCELADO o alistamento eleitoral realizado por equívoco CARLOS
MANUEL TENÓRIO DA SILVA (037008151830), devendo a eleitor ser intimado a comparecer no
Posto Eleitoral de Alto Garças para realizar nova operação RAE - REVISÃO, com as devidas
cautelas.
Intimem-se.
Cumpridas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos.
Pedra Preta/MT, 22 de outubro de 2019.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral
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ATOS DA 46ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 158/2019
Autos do Processo n.º 20-45.2017.6.11.0045
Espécie: Ação Penal
PARTIDO: SOLIDARIEDADE - SD
ADVOGADOS: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB-MT Nº 14.885
DANIELA DE OLIVERIA - OAB-MT 17.793
Finalidade: De Ordem da Excelentíssima Juíza da 46ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Dr.ª Milene
Aparecida Pereira Beltramini, nos autos em epígrafe, MANDA INTIMAR o DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD, por meio dos seus advogado, para que no
prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento do valor determinado na decisão judicial,
devidamente atualizado, sob pena de sua inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não
Quitados de Órgãos e Entidades Federais - CADIN (conforme art. 60, inciso I, alínea "b" e § 1º, da
Resolução TSE n. 23.546/2017): " Vistos etc. Ante o trânsito em julgado da r. sentença (fls. 95),
intime o Partido Político - PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD, na pessoa de seu patrono constituído,
via DJE, para que proceda o recolhimento dos valores na forma imposta à fls. 89, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de ser inscrito no cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos
e entidades federais (CADIN), nos termos do disposto no artigo 60, inciso I, alínea b, da Resolução
TSE n.º 23.546/2017. Ainda, determino o cumprimento do disposto no artigo 60, inciso III, alínea a,
itens 1 a 4, da Resolução TSE nº 23.456/2017. Havendo o decurso do prazo sem o devido
pagamento, cumpra o disposto no artigo 61, da Resolução supra mencionada. Intime. Cumpra.
Expeça o necessário. Rondonópolis - MT, 21 de outubro de 2019".
E para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, e chegue ao conhecimento de todos os
interessados, mandou que se expedisse o presente Edital, que será publicado na forma da Lei.
Dado e passado nesta cidade, Rondonópolis - MT, aos cinco dias do mês de novembro do ano de
dois mil e dezenove. Eu, ________, Cláudio Martins Mendes - Chefe de Cartório da 46ª Zona
Eleitoral, em subst. legal, que o digitei e subscrevi, conforme Portaria nº 05/2018.
CLÁUDIO MARTINS MENDES
Chefe de Cartório, em substituição

ATOS DA 48ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAIS Nº54/2019
O Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, M. Mª. Juiz da 48ª Zona Eleitoral, município de Cotriguaçu,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.TORNA
PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, relação
contendo o nome e o número da inscrição de eleitor(es) cancelada(s) por óbito, registrados no mês
de outubro do corrente ano, que ficará disponível em Cartório, para conhecimento dos
interessados, conforme o art. 3º, § único, da Resolução n. 22.166/2006 do Tribunal Superior
Eleitoral. E para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, e chegue ao conhecimento de
todos os interessados, mandou que se expedisse o presente Edital, que será publicado na forma
da Lei e afixado no lugar de costume e disponível também no link abaixo: http://apps.tre-mt.jus.br
/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-54-2019-20191105112032676f25ba0260af589beeb33c622a7e91f32.pdf Dado e passado nesta cidade, Cotriguaçu/MT, aos 05
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f25ba0260af589beeb33c622a7e91f32.pdf Dado e passado nesta cidade, Cotriguaçu/MT, aos 05
(cinco) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove. Eu, ______, Ítalo José Scolari
Cararo, Chefe de Cartório em substituição, digitei e conferi o presente edital.
ÍTALO JOSÉ SCOLARI CARARO
Chefe de Cartório, em substituição
Portaria nº 05/2016

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 45/2019/49ªZE
Relatórios de Títulos de Inscrições e Transferências e de Títulos Eleitorais Cancelados Por Óbito
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 49ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente
aos representantes dos partidos políticos e eleitores, que no Sistema de Repositório de Arquivos
da Justiça Eleitoral, cujo acesso aos links segue abaixo, encontram-se disponíveis para consulta,
pelo prazo de 15 (quinze) dias, a relação de títulos de inscrições e transferências - deferidas e
indeferidas, do período de 15 a 31 de outubro de 2019 e a relação de títulos cancelados por óbito
no mês de outubro de 2019, de eleitores do município de Várzea Grande/MT, pertencentes à 49ª
Zona Eleitoral, nos termos do artigo 7º da Lei nº 6.996/82, artigos 17§1º e 18, §5º da Resolução
TSE nº 21.538/2003, e dos artigos 71, IV e 77, II do Código Eleitoral:
Relação de inscrições e transferências - deferidas e indeferidas - 15 a 31/outubro/2019:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-45-201920191105095938028-23ec633e8ccba9d37fe1a69df69cee2d.pdf
Relação de títulos cancelados por óbito - outubro/2019:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-45-201920191105100239725-4fb1192fe60bffeb8e14be97f377c0cd.pdf
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo Senhor
Juiz publicar o presente Edital que vai afixado no local de costume e publicado no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Várzea Grande/MT, ao quinto dia do mês de novembro do ano de
dois mil e dezenove. Eu, Igor José Techi Catalat, ________, Chefe de Cartório da 49ª Zona
Eleitoral, em substituição, digitei e conferi o presente.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral, em substituição

PARECERES TÉCNICOS
AUTOS Nº 38-83.2019.6.11.0049-PC
Assunto: Prestação de Contas Partidária - Exercício 2018
Partido: Movimento Democrático Brasileiro-MDB - Várzea Grande/MT
Advogada: Mariella Augusta Cabral- OAB/MT nº 14.343
PARECER CONCLUSIVO
Senhor Juiz Eleitoral,
Os presentes autos referem-se à prestação de contas partidária - exercício 2018 do Partido
Movimento Democrático Brasileiro-MDB de Várzea Grande/MT, encaminhados a esta Unidade
Técnico após emissão de Relatório Técnico Preliminar às fls. 87/91. Esse Relatório apontou a
ausência de algumas peças, conforme determinado pelo art. 34 da Resolução TSE nº 23.546
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ausência de algumas peças, conforme determinado pelo art. 34 da Resolução TSE nº 23.546
/2017, que deveriam fazer parte da prestação de contas apresentadas pelo Partido às fls. 30/69.
Após intimado, o prestador de contas manteve-se inerte, conforme certidão às fls. 98.
Após as verificações preliminares e análises dos documentos e informações constantes dos autos,
observando-se os preceitos ditados pela Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº 23.546/2017, cumpre
relatar que:
1. A prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral pelo Partido MDB de Várzea Grande/MT,
relativa ao exercício de 2018, é intempestiva, conforme se observa no protocolo de fls. 30.
2. Regularmente intimada, a direção do órgão partidário, após emissão do relatório técnico
preliminar, manteve-se inerte.
3. Os demonstrativos apresentados, conforme determinado no artigo 29, §1º, da Resolução TSE nº
23.546/2017, permitem constatar, em parte, que a agremiação procura manter 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 4º, inciso IV da
Resolução TSE nº 23.546/2017. Nesta oportunidade, não foi possível atestar a regularidade e
consistência da escrituração em função das ausências das peças detectadas.
4. O processamento da presente prestação de contas observou as normas processuais previstas
no artigo 65 da Resolução TSE nº 23.546/2017, e a análise das contas apresentadas respeitou as
normas materiais previstas na referida Resolução, pois a mesma se refere ao exercício financeiro
de 2018.
5. A direção municipal do partido em Várzea Grande/MT não registrou recebimento/movimentação
de recursos do fundo partidário e, em consulta ao relatório disponibilizado pela Controladoria do
Controle Interno do E. TRE/MT, consta repasse de recursos do fundo partidário do Diretório
Nacional para o Diretório Estadual, mas não consta repasse para a Direção Municipal do Partido
em Várzea Grande, no exercício de 2018, conforme documento de fls. 85/86.
Portanto, com fundamento no resultado dos exames ora relatados, é o parecer pela
DESAPROVAÇÃO da prestação de contas do Partido Movimento Democrático Brasileiro-MDB de
Várzea Grande/MT, exercício 2018, nos termos dos artigos 35 e 36 da Resolução TSE nº 23.546
/2017.
Várzea Grande/MT, 04 de novembro de 2019.
MARCIO NEI RIBEIRO
Técnico Judiciário

PROCESSO Nº 75-13.2019.6.11.0049 - PET
Protocolo nº 15.939/2019
Assunto: Requerimento de Regularização da Prestação de Contas Anual da Comissão Provisória
Municipal do Partido Republicano da Ordem Social-PROS - Várzea Grande/MT - Exercício de 2016
Advogados:
Kalynca Silva Inez de Almeida - OAB/MT nº 15.598
Carlos Frederick da Silva Inez de almeida - OAB/MT nº 7.355-A
Rodrigo Luís Cassimiro da Silva - OAB/MT nº 18.060
Elis Antônio Rodrigues - OAB/MT nº 26.087-0
RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR DE EXAMES - CHECK LIST
Em atendimento ao disposto no art. 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017, e resolução TSE nº
23.464/2015, procede-se a verificação preliminar das formalidades referentes às peças
apresentadas nos autos desta prestação de contas, manifestando ao final apenas em relação à
sua aparente presença ou manifesta ausência.
Isto posto, apresenta-se a análise formal da presente prestação de contas.
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EXIGÊNCIAS DO ART. 29 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.546/2017
Apresentação da
Item

peça

Peça
SIM

NÃO

Não se
aplica

Comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da
1

escrituração contábil digital (recibo de entrega emitido

X

pelo SPED)
2
3

Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal

X

do partido, se houver, sobre as respectivas contas;
Relação das contas bancárias abertas;

X

Conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos
4

que não tenham constado dos respectivos extratos

X

bancários na data de sua emissão;
Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se
5

refiram as contas prestadas, demonstrando a movimentação financeira ou a sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as
contas;
5.1 - Conta Fundo Partidário;

X

5.2 - Conta Outros Recursos;

X

5.3 - Conta Doações para Campanha;

X

5.4 - Conta de recursos destinados ao programa de

X

promoção e difusão da participação política das mulheres.
Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos
6

gastos realizados com recursos oriundos do Fundo

X

Partidário;
Cópia da GRU, de que trata do montante recolhido a
7

título de recebimento de recursos financeiros de origem

X

não identificada (art. 14) e/ou recursos provenientes de
fontes vedadas (art. 12);
Demonstrativo dos acordos de assunção de obrigação de
outro

órgão,

mediante

acordo,

expressamente

formalizado, que deverá conter a origem e o valor da
8

obrigação assumida, os dados e a anuência do credor

X

(art. 23). Contendo, ainda, anexo com a cópia do
documento que deu origem à obrigação assumida (art.
23, §3º);
Relação identificando o presidente, o tesoureiro e os
9

responsáveis pela movimentação financeira do partido,

fls. 05

bem como os seus substitutos;
10

11

Demonstrativo de:
10.1 - Recursos Recebidos do Fundo Partidário;

X

10.2 - Recursos distribuídos do Fundo Partidário;

X

Demonstrativo de Doações Recebidas, contendo (art. 29, §2º):
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11.a - Estimáveis (caso haja registro de movimentação):
11.a.1- o meio pelo qual a doação ou contribuição foi

X

recebida;
11.a.2 - o número do documento, se existir;

X

11.a.3 - o nome ou a razão social e o CPF ou o CNPJ do

X

doador;
11.b - Financeiras (caso haja registro de movimentação):X
11.b.1 - a data do depósito, do crédito ou do pagamento;
11.b.2 - o meio pelo qual a doação ou contribuição foi
recebida;
11.b.3 - o número do documento, se existir;

X
X
X

11.b.4 - o nome ou a razão social e o CPF ou o CNPJ do
doador;
11.b.5 - os números do banco, da agência e da conta
corrente em que foi efetuado o depósito ou crédito;

X
X

11.b.6 - o valor depositado ou creditado.

X

12

Demonstrativo de Obrigações a Pagar;

X

13

Demonstrativo de Dívidas de Campanha;

X

14

Demonstrativo de Receitas e Gastos;

fls. 14/16

Demonstrativo de Transferência de Recursos para
15

Campanhas Eleitorais Efetuados a Candidatos e
Diretórios

Partidários,

identificando

para

cada

X

destinatário a origem dos recursos distribuídos;
16

Demonstrativo de Contribuições Recebidas, contendo (caso haja registro de
movimentação financeira - art. 29, §2º):
16.1 - a data do depósito, do crédito ou do pagamento;

X

16.2 - o meio pelo qual a doação ou contribuição foi

X

recebida;
16.3 - o número do documento, se existir;

X

16.4 - o nome, o título de eleitor e o CPF do contribuinte;

X

16.5 - os números do banco, da agência e da conta

X

corrente em que foi efetuado o depósito ou crédito;
16.6 - o valor depositado ou creditado (art. 29, §3º);

X

Demonstrativo de Sobras de Campanha, estimáveis e
17

financeiras, discriminando os valores recebidos e os a

X

receber;
18
19
20
21

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
Instrumento de mandato para constituição de advogado
para a prestação de contas;

X
fls. 41

Certidão de Regularidade do Conselho Regional de

X

Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado;
Notas explicativas (se for o caso).

X
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DEMAIS EXIGÊNCIAS
EXIGÊNCIAS DO ART. 4º, V DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.546/2017
Apresentação da
Item

peça

Peça

SIM (fl.)
22

aplica

NÃO

Balanço Patrimonial:
22.1 - Em meio eletrônico;

X

22.2 - Em meio físico.
23

Não se

fls. 07

Demonstração do Resultado do Exercício:
23.1 - Em meio eletrônico;

X

23.2 - Em meio físico.

fls. 11

EXIGÊNCIAS DO ART. 21, §2º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.546/2017
Apresentação da
Item

peça

Peça

SIM (fl.)
24

Não se
aplica

NÃO

Controle de Despesas com Pessoal

X

EXIGÊNCIAS DO ART. 26, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.464/2015
Apresentação da
Item

peça

Peça

SIM (fl.)

Não se

NÃO

25

Livro Diário

X

26

Livro Razão

X

aplica

DEMAIS OBSERVAÇÕES
Observação

Constatação

A documentação da prestação de contas deve ser apresentada de
forma sequenciada, de modo que os comprovantes de receitas e
gastos mantenham a cronologia da movimentação financeira,
individualizada por conta bancária, acompanhados, quando for o
caso, da respectiva nota explicativa e dos demais meios de prova

Determinação não cumprida
em face dos apontamentos
acima mencionados.

(Art. 29, §6º, Resolução TSE nº 23.546/2017).
I. Com relação ao item 9, consta às fls. 05 a "Relação de Agentes Responsáveis", sem, contudo, a
discriminação dos seus respectivos substitutos, ferindo o exposto no inciso IX, art. 29, da
Resolução TSE N° 23.546/2017. Diante do fato, solicita-se esclarecimentos.
II. Em relação ao item 18 da tabela, não foi apresentado o Demonstrativo dos Fluxos de Caixa,
cujo modelo pode ser obtido no link do TSE: http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias
/entrega-da-prestacao-de-contas/modelos/contas-partidarias-modelos. Diante do fato, solicita-se
esclarecimentos.
III. Com relação ao item 20 da tabela, não foi apresentada a Certidão de Regularidade do
Conselho Regional de Contabilidade do profissional de Contabilidade habilitado. Diante do fato,
solicita-se esclarecimentos.

IV. Em relação aos itens 25 e 26, não foram apresentados os Livros Diário e Razão, nos termos
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IV. Em relação aos itens 25 e 26, não foram apresentados os Livros Diário e Razão, nos termos
do art. 26 da Resolução TSE nº 23.464/2015. Diante do fato, solicita-se esclarecimentos.
V. O presente requerimento de regularização de prestação de contas está cadastrado no Sistema
de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO, com o status "em trâmite", conforme
relatório de fls. 30. A Comissão Provisória do Partido PRP do município de Várzea Grande/MT não
recebeu recursos oriundos do fundo partidário, conforme documento demonstrativo do TSE e CCIATRE/MT, às fls. 50/52.
VI. Realizada a análise formal preliminar do presente requerimento de regularização de prestação
de contas (Check list), bem como considerando as ressalvas acima apresentadas, pondera-se pela
intimação da agremiação em epígrafe para complementar a documentação faltante ou prestar os
devidos esclarecimentos, conforme consta da tabela supra, relativo aos itens 9, 18, 20, 25 e 26,
bem como dos parágrafos I, II, III e IV deste Relatório Técnico, nos termos do art. 34, §3º da
Resolução TSE nº 23.546/2017, no prazo de 20 (vinte) dias.
É a informação que se leva à consideração superior.
Várzea Grande/MT, 04 de novembro de 2019.
MARCIO NEI RIBEIRO
Técnico Judiciário

ATOS DA 51ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 63/2019/51ºZE/MT
AUTOS 20-74.2014.6.11.0037 - Protocolo: 28.398/2014
Exequente: União (PFN)
Executado: PCdoB, PPS, PSL, PMN, PRTB, PRP e outros.
Advogado: Vilson Pedro Nery (OAB/MT nº 8.015), José Antônio Rosa (OAB/MT nº 5.493), Maria
Helena Silva Rosa (OAB/MT nº 22.168)
PARA FINS DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, SEGUE ABAIXO INTEGRA DO DESPACHO DA
JUIZA DA 51ª ZE/MT, DRª. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA:
"Vistos.
(...)
Converto a indisponibilidade em penhora dos valores bloqueados do PCB (fl. 138/139), do PRB (fl.
139) e do PSDB (fl. 140), sem necessidade de lavratura de termo, na forma do §5º, do art. 854 do
CPC.
Intime-se da penhora os executados pelo Diário Eletrônico, na pessoa de seu respectivo
procurador, na conformidade do que dispõe o art. 12, caput, da Lei n. 6.830/80 (LEF).
Transcorrido o prazo do art. 16 da LEF sem embargos, vista dos autos à PFN, para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2019. "
EDER DA SILVA RODRIGUES
Chefe de Cartório

ATOS DA 57ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
PROCESSO: 57-36.2017.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Partido DEMOCRATAS DEM GAÚCHA DO NORTE
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Partido DEMOCRATAS DEM GAÚCHA DO NORTE
Exercício 2016
Advogado: Carine Minuzi, OAB-MT 14631
Vistos etc.
A renúncia do advogado é disciplinada pelo Código de Processo Civil no artigo 112:
Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista
neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.
§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde
que necessário para lhe evitar prejuízo
Não há comprovação nos autos de que a advogada tenha comunicado a parte, qual seja, o
PARTIDO DEMOCRATAS DEM GAÚCHA DO NORTE, que lhe conferiu poderes de representação
na procuração de fls. 9.
Ademais, a respeito do recebimento dos R$ 10.000,00 de repasse de fundo partidário pela
agremiação política, a qual fora intimada para prestar esclarecimentos e apresentar documentação
comprobatória da destinação, tal fato é de pleno conhecimento da advogada, conforme consta nos
documentos de fls. 18 e 24, por ela assinados, onde está a informação a respeito do numerário,
sem haver explicação ou lastro documental de onde tenha sido aplicado o valor.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de renúncia.
Para elaboração de relatório conclusivo, vista ao Ministério Público Eleitoral e, em seguida,
conclusos.
Paranatinga, 5 de novembro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

PARECERES TÉCNICOS
AUTOS: 12-95.2018.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO DOS TRABALHADORES PT PARANATINGA
Exercício 2017
Advogado: Fabricio Miotto, OAB-MT 6862
RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA
Tratam os presentes autos da prestação de contas referente ao exercício 2017, apresentada pelo
Diretório

Municipal/Comissão

Provisória

do

PARTIDO

DOS

TRABALHADORES

PT

PARANATINGA.
A agremiação apresentou contas em 8/5/2018 (fls. 8/60), publicado o edital a fls. 63, e não houve
impugnação (fls. 64).
Relatório preliminar de diligências a fls. 65/verso, o partido político deixou transcorrer in albis o
prazo, sem manifestação (fls. 68).
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, inicialmente, que o partido apresentou intempestivamente a prestação de contas, em 8/5
/2018 (fls. 8).
Não obstante tenha sido regularmente intimada para complementar a documentação no relatório
preliminar de diligências (fls. 65/verso), a agremiação não apresentou toda documentação
necessária para a análise da prestação de contas.

Verifica-se no balanço patrimonial de fls. 11 um ativo circulante no valor de R$ 14.805,71, caixa
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Verifica-se no balanço patrimonial de fls. 11 um ativo circulante no valor de R$ 14.805,71, caixa
disponível de R$ 4305,71, aplicação financeira (aplicação BB CDB DI) de R$ 10500,00, passivo de
R$ 14805,71, sem que nenhum documento fosse apresentado a comprovar tais operações
/movimentações.
Na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados há uma evolução de R$ 15011,51 do
exercício 2016 para R$ 12791,31 no exercício 2017, do qual não houve qualquer explicação, tendo
em vista que a documentação apresentada refere-se a doações referentes a aluguéis (fls. 43/48 e
55/60) e doações referentes a energia elétrica (fls. 49/54), respectivamente nos valores de R$
1800,00 e R$ 684,00 (fls. 16), e por serem ambas de natureza estimáveis, não representam
acréscimo patrimonial algum, até porque trata-se de doação vinculada a despesa no mesmo valor.
A demonstração do resultado de fls. 12 também não tem nenhuma coerência com a documentação
apresentada, pois os valores são totalmente aleatórios e não são coerentes com o balanço
patrimonial de fls. 11. A receita operacional informada é de R$ 2546,20, despesas no valor de R$
2836,00, e o resultado operacional de R$ 1821,71.
Ademais, há um recibo de pagamento de R$ 350,00 em dinheiro, efetuado mediante cheque nº
85004 (fls. 42), sendo que o partido político não informou de onde veio o dinheiro, nem apresentou
extrato bancário da conta que comprovasse a movimentação.
A respeito do extrato bancário, no Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA foi encontrada
movimentação em conta bancária, onde consta saldo negativo de R$ 289,80, conforme extrato
anexo a este relatório.
Consta, ainda, outros dois lançamentos em conta, do PT Nacional no valor de R$ 62,20 em 16/3
/2017, sem qualquer indicação de a que título seja, se fundo partidário ou não, nem documento
comprobatório da operação; por fim, débito de tarifa no valor de R$ 2,00, em 16/5/2017.
A fls. 26 consta informação de "contribuição partidária dos filiados eleitos", no valor de R$ 62,20,
sem nenhum documento comprobatório da operação e em contradição à informação do extrato
bancário, que atribui o valor ao PT Nacional (extrato anexo ao relatório).
Não há registro de recebimento de cotas do fundo partidário no ano do exercício em análise,
conforme relatório disponibilizado pelo Controle Interno do TRE-MT, anexo a este relatório.
Diante do exposto, tendo em vista o resultado dos exames ora relatados, nos termos da Resolução
TSE nº 23.546/2017, art. 35, §3º, I, manifesta-se pela intimação do órgão partidário e os
responsáveis para que complementem a documentação no prazo de 30 dias, e apresentem
justificativas para as irregularidades apontadas.
Paranatinga, 5 de novembro de 2019.
ISLANDA LARISSA DIAS GARCIA DE ALMEIDA
Chefe de Cartório

INTIMAÇÕES
PROCESSO: 12-95.2018.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Partidos: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT PARANATINGA
Exercício: 2017
Advogado: Fabricio Miotto, OAB-MT 6862
Visto etc,
Considerando as informações constantes no Relatório de análise técnica, INTIME-SE o prestador
de contas, por meio do advogado constituído nos autos, INTIME-SE o órgão partidário e os
responsáveis para que complementem a documentação no prazo de 30 dias (art. 35, §3º, I,
Resolução TSE nº 23.546/2017), e apresentem justificativas para as irregularidades apontadas.
Paranatinga, 5 de novembro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
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LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

ATOS DA 60ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
RELAÇÃO DOS PEDIDOS DE ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO E
2ª VIA
EDITAL N.º 23/2019 O EXMO. Juiz da 60ª Zona Eleitoral, DR. PEDRO DAVI BENETTI, no uso de
suas atribuições e na forma da lei.TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou
dele tiverem conhecimento, a relação dos pedidos de alistamento, transferência, revisão e 2ª via
deferidos por este juízo, no período de 16/10/2019 a 31/10/2019, nos termos do art. 17 da
Resolução TSE 21.538/2003.Qualquer delegado de partido político poderá recorrer do despacho
que deferir requerimento de alistamento e transferência, no prazo de 10 dias, contados da
disponibilização deste edital com sua respectiva lista (arts. 17, § 1º e 18, § 5º, Res. TSE 21.538/03).
E, para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado no local de
costume no Cartório Eleitoral, e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.A relação das
inscrições e transferências ficará disponível no repositório de arquivos no seguinte link: http://apps.
tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-23-201920191105130042977-38e866f88b9c233e02f75db6dfe804ff.pdf Dado e passado nesta cidade de
Campo Novo do Parecis, aos 05/11/2019. Eu, ARTHUR HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, Chefe
de Cartório, preparei e conferi o presente edital, assinando-o por força da portaria 02/2017.
ARTHUR HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
Chefe de Cartório
Portaria 02/2017 60ª ZE/MT

RELATÓRIO DE ÓBITOS
EDITAL N.º 22/2019.PRAZO 10 DIAS RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES CANCELADAS POR
FALECIMENTO - PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019.O Excelentíssimo Sr.º Pedro Davi Benetti,
determinou, e o Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela Portaria n.º 02/2017 torna
pública, para conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, em cumprimento ao art. 71,
IV c/c 77, II, ambos do Código Eleitoral, relação de inscrições eleitorais canceladas por registro de
falecimento, no âmbito deste juízo, no período de 01/10/2019 a 31/10/2019, para eventual
contestação, no prazo de 5 (cinco) dias.E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
no futuro possa alegar ignorância, foi expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral, bem como no átrio do Cartório Eleitoral pelo prazo de 10 (dez) dias. Também
estará disponível em espaço virtual arquivo digitalizado (Repositório de Arquivos) dos óbitos
lançados no cadastro eleitoral, nos seguintes endereços eletrônicos abaixo listados e seus devidos
períodos.Lista de eleitores estará disponível no repositório de arquivos conforme links a seguir:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-22-201920191105104941647-5da7d693d66c4b33c112edbe9cbbd689.pdf NADA MAIS a acrescentar,
Campo Novo do Parecis/MT, 05 de novembro de 2019.
ARTHUR HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
Chefe de Cartório
Portaria 02/2017 60ª ZE/MT
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