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ATOS DA DIRETORIA GERAL
ORDENS DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO Nº 80/2019
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 3º, inciso III, alínea "a", da Portaria nº 117, de 18 de abril de
2018,
CONSIDERANDO o que consta do Procedimento Administrativo Eletrônico nº 3445/2019,
RESOLVE
Art. 1º Tornar pública a lotação da servidora requisitada abaixo relacionada em unidade da
Secretaria deste Regional:
Servidor
Maria Luciley de Magalhães

Lotação
Seção

de

Planejamento

Data inicial da lotação
e

Treinamento/CED

04/11/2019

Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua assinatura.
Cuiabá-MT, 6 de novembro de 2019.
RAFAEL ZORNITTA
Diretor-Geral, em substituição

ORDEM DE SERVIÇO Nº 79/2019
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. 2.º,
inciso V, da Resolução nº 543/2005 e
CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, §1º, II e III da Resolução TRE-MT 1967, de 16/12/2016, e
o que consta do SEI nº 07678.2019-3,
RESOLVE
Art. 1º Constituir Comissão para investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente em serviço
comunicado no Processo SEI nº 07678.2019-3, a ser composta conforme abaixo:
Membros
Izaac Solino de Carvalho - Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade
Engenharia - Engenheiro de Segurança do Trabalho
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Chefe da Seção de Atenção à Saúde - CAMS
Chefe da Seção de Direitos, Aposentadorias e Pensões - CP
Art. 2º Determinar que na ausência do servidor Izaac Solino de Carvalho, a qualquer título, as
providências de sua responsabilidade fiquem a cargo do servidor Rafael Zornitta, Analista
Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Engenharia - Engenheiro de Segurança do
Trabalho.
Parágrafo único. Os demais membros serão substituídos pelos respectivos substitutos imediatos,
em caso de ausência a qualquer título.
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, em 5 de novembro de 2019.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral

DECISÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 3458/2017
Visto.
1. Feita a devida avaliação de desempenho para fins de estágio probatório da servidora Silvia
Adriana Zanchett, O resultado final foi encaminhado pela comissão de avaliação de estágio
probatório, com proposta de homologação (doc. nº 75279/2019).
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. 74750/2019).
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 da servidora Silvia Adriana Zanchett, Analista 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 13 de setembro de 2019.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PROCESSO 0601736-62.2018.6.11.0000
EDITAL Nº 120/2019/SAP/CRIP/SJ
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas nesta Secretaria, as contas finais do candidato abaixo relacionado, relativas às
Eleições 2018:
Nome do candidato: REQUERENTE: IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL
Número do Processo PJE: 0601736-62.2018.6.11.0000
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Número do Processo PJE: 0601736-62.2018.6.11.0000
Nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político,
candidato, coligação partidária, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, em
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias.
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE n. 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Cuiabá, 5 de novembro de 2019.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0600319-40.2019.6.11.0000
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 119/2019/SAP/CRIP/SJ
REFERÊNCIA TRE-MT: PETIÇÃO nº 0600319-40.2019.6.11.0000
REQUERENTE: PV - PARTIDO VERDE - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO GROSSO
ADVOGADO:

NATHALIA

NASCIMENTO

PAREDES

PISTORELLO

-

OAB/MT19153/O

REQUERENTE: ALUIZIO LEITE PAREDES REQUERENTE: JOSE ROBERTO STOPA
REQUERENTE: ANDERSON CARVALHO MATOS REQUERENTE: ANTONIO XAVIER DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Em cumprimento ao § 1º do art. 31 da Resolução TSE nº 23.546/2017, publica se o presente Edital
contendo o inteiro teor do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício do(s),
referentes à Prestação de Contas do exercício financeiro de 2002, do Partido(s) Político(s) em
epígrafe, no(s) endereço(s) eletrônico(s) abaixo(s):
- Balanço Patrimonial e DRE
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/conta_partidaria_regional-pv-2002balanco_patrimonial-0-0600319-40.2019.6.11.0000-201911051149272065cba80e048a7373ebe9f427a78daf046.pdf
Cuiabá, 5 de novembro de 2019.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PAUTA DE JULGAMENTO - EDITAL N. 244/2019
Para conhecimento das partes e demais efeitos legais, publica-se a PAUTA DE JULGAMENTO da
Sessão Ordinária que se realizará às 9 horas, na Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme dispõe o art. 60
do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de 2016):
1) PROCESSO PJE Nº 0601379-82.2018.6.11.0000 - CLASSE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO FEDERAL ELEICAO 2018
REQUERENTE(S): EUNICE TEODORA DOS SANTOS
Advogado(s): JOSE ANTONIO ROSA - MT005493
RELATOR: DOUTOR SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
2) PROCESSO PJE Nº 0601092-22.2018.6.11.0000 - CLASSE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO ESTADUAL ELEICAO 2018
REQUERENTE(S): CLAUDIO HENRIQUE DONATONI
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. 3043

Cuiabá, quinta-feira, 07 de novembro de 2019

5

REQUERENTE(S): CLAUDIO HENRIQUE DONATONI
Advogado(s): MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - MT13164/B
RELATOR: DOUTOR BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
3) PROCESSO PJE Nº 0601049-85.2018.6.11.0000 - CLASSE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO ESTADUAL ELEICAO 2018
REQUERENTE(S): JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA
Advogado(s): RODRIGO POUSO MIRANDA - MT12333/O, FERNANDO AKIYOSHI MORAES
HAYASHIDA - MT011758
RELATOR: DOUTOR SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos seis dias do
mês de novembro do ano de dois mil e dezenove.
WEBER QUIRINO DE ANDRADE
Secretário Judiciário, em substituição

INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 47-37.2015.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
- 2014 - SOLIDARIEDADE- SD/MT
REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SD/MT
Advogado: Antonio Eduardo da Costa e Silva - OAB: 13.752/Mt
Advogado: Fernando Akiyoshi Moraes Hayashida - OAB: 11.758/Mt
REQUERENTE: ADALTO DE FREITAS FILHO - PRESIDENTE
Advogado: Antonio Eduardo da Costa e Silva - OAB: 13.752/Mt
REQUERENTE: MARIANY ALVES PEREIRA - TESOUREIRA
REQUERENTE: MANOEL DE SOUZA, PRESIDENTE
Advogado: Adolfo Grassi de Oliveira - OAB: 12285/Mt
REQUERENTE: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, TESOUREIRO
Advogado: Adolfo Grassi de Oliveira (em Causa Própria) - OAB: 12285/Mt
RELATOR: DOUTOR ARMANDO BIANCARDINI CANDIA
Decisão/Despacho:
"Vistos etc.
Trata-se de termo de renúncia ao mandato ad judicia, protocolado sob o número 18.666, de 18/10
/2019, referente aos autos de número 47-37.2015.6.11.0000, prestação de contas do Partido
Solidariedade - SD/MT, relativas ao exercício financeiro de 2014.
Em análise, verifica-se que foram atendidos os requisitos do art. 112 do Código de Processo Civil,
inclusive trazendo aos autos o comprovante de certificação do constituinte sobre a renúncia do
mandato.
Sendo assim, defiro integralmente os pedidos formulados pelo peticionante e determino remessa à
Secretaria Judiciária para as providências necessárias.
P.R.I.Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de outubro de 2019.
ARMANDO BIANCARDINI CANDIA
Juiz Membro do TRE/MT
Relator"
Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2019.

ÂNGELA APARECIDA GABANA DE QUEIROZ
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ÂNGELA APARECIDA GABANA DE QUEIROZ
Coordenador de Registros e Informações Processuais

PROCESSO 0600267-78.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0600267-78.2018.6.11.0000
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA ADVOGADO: CARLOS
LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - OAB/MT20108/B REQUERENTE: WILSON
NONATO SILVA REQUERENTE: VICTORIO GALLI FILHO ADVOGADO: CARLOS LOURENCO
MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - OAB/MT20108/B REQUERENTE: EMIDIO ANTONIO DE
SOUZA REQUERENTE: EDILBERTO GONCALVES DE SOUZA REQUERENTE: VALDINEI IORI
ADVOGADO: CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - OAB/MT20108/B
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
FINALIDADE: Intimação dos Requerentes para, querendo, manifestar-se acerca do Relatório
Técnico de Exames da SAACP/CCIA (ID nº 2242672), no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art.
35, §3º da Res. TSE nº 23.546/2017.
Cuiabá, 05 de novembro de 2019.
NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA
COORDENADOR DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO 0600154-90.2019.6.11.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0600154-90.2019.6.11.0000 REQUERENTE: PSDB - PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO GROSSO
ADVOGADO: MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB/MT14039 REQUERENTE:
PAULO DE CAMPOS BORGES JUNIOR ADVOGADO: MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA
SILVA - OAB/MT14039 REQUERENTE: RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO ADVOGADO:
MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB/MT14039 FISCAL DA LEI: Procuradoria
Regional Eleitoral
Vistos etc.
Diante do Relatório Técnico Preliminar de Exames (check list) apresentado no ID 2411522, intimese a agremiação partidária e os respectivos dirigentes, para que, nos termos art. 34, § 3.º, Res.
TSE n.º 23.546/2017, complementem a documentação faltante apontada na informação, no prazo
de vinte dias.
Cumpra-se, expedindo-se todos os atos necessários.
Cuiabá (MT), 05 de novembro de 2019.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz Estadual Membro do TRE/MT Relator

PROCESSO 0601714-04.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601714-04.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 PAULO CORREIA DE MELO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LUIZ CARLOS CARDOSO - OAB/MT17977/O REQUERENTE: PAULO CORREIA
DE MELO ADVOGADO: LUIZ CARLOS CARDOSO - OAB/MT17977/O FISCAL DA LEI:
Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Vistos.
Trata-se petição do prestador de contas (ID 2422872) manifestando-se a respeito do Relatório
preliminar desta prestação de contas que, em verdade, consubstancia-se em tentativa de
rediscussão do mérito da prestação de contas julgadas não prestadas (Acórdão nº 27493 - ID
2068472).
Consta dos autos certidão de trânsito em julgado, conforme ID 2165972.
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Consta dos autos certidão de trânsito em julgado, conforme ID 2165972.
No ID 2325922, o então Relator destes autos determinou a notificação do candidato para,
querendo, proceder nos termos do § 2º, do art. 83 da Res. TSE nº 23.553/2017.
Em vez disso, o prestador apresenta a preclusa manifestação de ID 2422872 sobre o relatório
preliminar.
Desse modo, não conheço da manifestação em tela e determino o arquivamento dos presentes,
com as cautelas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 4 de novembro de 2019.
BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES Juiz-Membro Relator

PROCESSO 0600325-47.2019.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PETIÇÃO nº 0600325-47.2019.6.11.0000
REQUERENTE: PV - PARTIDO VERDE - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO GROSSO
ADVOGADO:

NATHALIA

NASCIMENTO

PAREDES

PISTORELLO

-

OAB/MT19153/O

REQUERENTE: JOSE ROBERTO STOPA REQUERENTE: ALUIZIO LEITE PAREDES
REQUERENTE: ANDERSON CARVALHO MATOS FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional
Eleitoral
DESPACHO
Vistos.
Trata-se de pedido de regularização referente ao processo nº 184-58.2011.6.11.0000, Acórdão nº
20823/2011, cujas contas foram julgadas não prestadas, relativamente ao Exercício Financeiro
2010 da direção estadual - PARTIDO VERDE - PV/MT.
Em obediência ao disposto no inciso V, do §1º, do art. 59 da Resolução TSE nº 23.546/2017[1], à
Secretaria Judiciária para as respectivas providências ao teor do que determina o art. 31, § 1º da
mencionada norma.
Decorridos os prazos previstos, não havendo impugnação, considerando que a CCIA emitiu
parecer técnico-contábil (ID 2372992), dê-se vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para
manifestação.
Sem prejuízo das providências supra determinadas, proceda-se à exclusão dos dirigentes
partidários à época da capa dos presentes autos eletrônicos, cientificando-os, no entanto, a
respeito do presente pedido de regularização.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 28 de outubro de 2019.
BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES Juiz-Membro Relator
[1] Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as
consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48.
§ 1º O requerimento de regularização:
(...)
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no
que couber.

PROCESSO 0601246-40.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0601246-40.2018.6.11.0000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO Nº 27640
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ACÓRDÃO Nº 27640
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601246-40.2018.6.11.0000 - Cuiabá - MATO GROSSO
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 JOSE EVANDRO NAVARRO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: JOSE EVANDRO NAVARRO ADVOGADO: TULIANE PATRICE FRANCHI
BARROS - OAB/MT14517 ADVOGADO: REGINA DA SILVA SOUZA - OAB/MT22876/O
ADVOGADO: ELINE ALEXANDRE CHAGAS - OAB/MT25364/O ADVOGADO: SIDNEI TADEU
CUISSI - OAB/MS17252 ADVOGADO: LUIS AUGUSTO CUISSI - OAB/SP301145 ADVOGADO:
LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB/MT5073 ADVOGADO: EDSON TELES DE FIGUEIREDO
JUNIOR - OAB/MT008896 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Embargos de Declaração no(a) PRESTAÇÃO DE CONTAS EMBARGANTE: JOSE EVANDRO
NAVARRO ADVOGADO: EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - OAB/MT008896
EMBARGANTE: ELEICAO 2018 JOSE EVANDRO NAVARRO DEPUTADO ESTADUAL FISCAL
DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. REJEIÇÃO DO RECURSO POR
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
1. O julgado embargado não padece de vício de omissão. Isso porque os documentos juntados
extemporaneamente pelo prestador de contas não foram conhecidos intencionalmente pelo
Relator, que, de forma fundamentada, não conheceu as peças e os comprovantes apresentados
após a emissão do parecer do Ministério Público Eleitoral, em razão da preclusão.
2. Embargos de declaração conhecidos, porém, não acolhidos.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Cuiabá, 24/10/2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI Presidente.
DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR Relator.

PROCESSO 0601310-50.2018.6.11.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601310-50.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALINE STEINKE DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: ALINE
STEINKE ADVOGADO: JAIME ULISSES PETERLINI - OAB/MT10600/O ADVOGADO: ANGELICA
LUCI SCHULLER - OAB/MT16791/O ADVOGADO: NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO
LIMA - OAB/MT016295 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Vistos etc.
Cuida-se de petição (ID 2376722) apresentada pela candidata, em que solicita concessão de mais
7 dias de prazo para se manifestar acerca da irregularidade apontada no parecer técnico
conclusivo.
Tendo em vista que a prorrogação de prazo requerida não acarretará prejuízo ao regular
processamento do feito, em homenagem ao contraditório e a ampla defesa, defiro a dilação
pleiteada, por mais 7 dias, alertando-se, que dado o caráter jurisdicional do processo de prestação
(art. 48, § 7.º da Resolução TSE n.º 23.553/2017), tais prazos são preclusivos, merecendo atenção
por parte da prestadora de contas.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá, 5 de novembro de 2019.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz Estadual Membro do TRE/MT
Relator
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Relator

PROCESSO 0601318-27.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0601318-27.2018.6.11.0000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO Nº 27636
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601318-27.2018.6.11.0000 - Cuiabá - MATO GROSSO
REQUERENTE:

ELEIÇÃO

2018

ROBERTO

MIRANDA

PITA

DEPUTADO

ESTADUAL

REQUERENTE: ROBERTO MIRANDA PITA ADVOGADO: PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES
- OAB/MT14645/O ADVOGADO: JAIME ULISSES PETERLINI - OAB/MT10600/O ADVOGADO:
ANGELICA LUCI SCHULLER - OAB/MT16791/O ADVOGADO: NATACHA GABRIELLE DIAS DE
CARVALHO LIMA - OAB/MT016295 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. CARGO
DEPUTADO ESTADUAL. RESOLUÇÃO TSE N.º 23.553/2017. ART. 77, INCISO II. APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha não possui gravidade suficiente
para ensejar a rejeição das contas.
2. Doações recebidas e gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial e não informados à época. Impropriedade que não afeta a lisura das
contas, passível de registro de ressalva.
3. Despesas irregulares. Aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade aos
casos em que a falha apontada nas respectivas contas alcança percentual que não compromete a
sua regularidade.
4. Despesas irregulares pagas com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha FEFC. Restituição ao Tesouro Nacional (art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553
/2017.
5. Contas aprovadas, com ressalvas, na forma do art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553
/2017.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS DO CANDIDATO.
Cuiabá, 24/10/2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI Presidente.
DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR Relator.

PROCESSO 0601452-54.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0601452-54.2018.6.11.0000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO Nº 27639
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601452-54.2018.6.11.0000 - Cuiabá - MATO GROSSO
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 MILTON JORGE TURI RONDON DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: MILTON JORGE TURI RONDON ADVOGADO: AGUINALDO ALMEIDA SANTOS
- OAB/MT022288 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. CARGO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. CARGO
DEPUTADO FEDERAL. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017. ART. 77, INCISO II. APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. Conforme o disposto no art. 30, § 2º-A da Lei nº 9.504/1997, erros formais ou materiais
irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não comprometam o seu resultado e
confiabilidade, não acarretam a sua rejeição.
2. Irregularidades que representam percentual pequeno de receitas não comprometem a lisura dos
dados contábeis escriturados.
3. Contas aprovadas, com ressalvas, na forma do art. 77, inciso II da Resolução TSE nº 23.553
/2017.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS DO CANDIDATO.
Cuiabá, 24/10/2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI Presidente.
DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR Relator.

PROCESSO 0601470-75.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0601470-75.2018.6.11.0000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO Nº 27638
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601470-75.2018.6.11.0000 - Cuiabá - MATO GROSSO
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 CESAR TERNOVOI DE MORAES DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: CESAR TERNOVOI DE MORAES ADVOGADO: DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB/MT11094/O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. IRREGULARIDADE NO
PAGAMENTO DE DESPESAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.

IMPOSSIBILIDADE.

PERCENTUAL

SIGNIFICATIVO.

IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Ocorrência de irregularidade grave, consistente em omissão de despesa e pagamento de
despesas em desacordo com a legislação eleitoral. Inaplicabilidade, na espécie, dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que o percentual dos valores envolvidos em
irregularidade alcança montante significativo no contexto geral dos gastos realizados pelo
candidato, comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas, de maneira a gerar sua
desaprovação.
2. Contas desaprovadas, nos termos do art. 30, inciso III da Lei nº 9.504/97.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
DESAPROVAR AS CONTAS DO CANDIDATO.
Cuiabá, 24/10/2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI Presidente.
DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR - Relator.

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COMUNICADOS

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONCEDIDAS DURANTE O MÊS
DE OUTUBRO/2019
A Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, considerando
delegação de competência de que trata a Portaria nº 117/2018 publicada no Dje nº 2626 de 20 de
abril de 2018, resolve divulgar as licenças para tratamento de saúde concedidas e registradas no
Sistema de Gestão de Recursos Humanos no mês de outubro/2019, relativas aos servidores
pertencentes ao Quadro deste Tribunal, servidores ocupantes de cargo em comissão sem vínculo
com a Administração Pública e servidores de outros órgãos à disposição deste Regional,
constantes nos quadros anexos.
Cuiabá, 5 de novembro de 2019.
Anexo I
Concessões de licenças para tratamento de saúde aos servidores pertencentes
ao Quadro do TRE-MT
Nome

Matrícula

Tipo

Dias

Início

Fim

10507001

10

53

11/07/2019

01/09/2019

10507113

1

15

01/10/2019

15/10/2019

10507304

18

60

01/07/2019

29/08/2019

ADRIANO CASSEMIRO SILVA

10507259

10

1

16/10/2019

16/10/2019

ADRIANO CASSEMIRO SILVA

10507259

1

1

10/10/2019

10/10/2019

ADRIANO CASSEMIRO SILVA

10507259

1

1

09/10/2019

09/10/2019

ADRIANO CASSEMIRO SILVA

10507259

10

1

08/10/2019

08/10/2019

ALINE AMARAL

10507373

10

30

25/09/2019

24/10/2019

ANDREA MARTINS OLIVEIRA

10507262

10

13

14/10/2019

26/10/2019

ANTONIO BARBOSA RIBEIRO

10507207

10

89

15/07/2019

11/10/2019

ANTONIO BATISTA DE LUNA

10507402

1

1

10/10/2019

10/10/2019

ANTONIO BATISTA DE LUNA

10507402

10

2

14/10/2019

15/10/2019

APARECIDA CELY DE ARAUJO

10507009

10

1

24/10/2019

24/10/2019

APARECIDA CELY DE ARAUJO

10507009

10

1

07/10/2019

07/10/2019

ARIOSTO SOARES MIRANDA

10507330

10

118

01/06/2019

26/09/2019

BRUNO FREITAS ARAUJO

10507322

10

39

19/03/2019

26/04/2019

BRUNO FREITAS ARAUJO

10507322

10

2

03/10/2019

04/10/2019

CARLOS ALBERTO ACOSTA

10400037

10

2

28/10/2019

29/10/2019

CARLOS ALBERTO ACOSTA

10400037

10

1

25/10/2019

25/10/2019

CARLOS HENRIQUE CLARO LEITE

10507452

10

4

09/09/2019

12/09/2019

10507171

1

1

30/09/2019

30/09/2019

10507171

1

1

02/10/2019

02/10/2019

10507144

10

1

09/10/2019

09/10/2019

ADELZUITA MARIA DA COSTA
SILVA
ADRIANA DAS GRACAS FAVERAO
ADRIANA FRANCISCA CORSINO
DA SILVA

CAROLINA ANDRADE FERREIRA
VAZ
CAROLINA ANDRADE FERREIRA
VAZ
CRISTIANE INES BHERING KIMURA
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12

10507144

10

1

04/10/2019

04/10/2019

10507254

10

1

04/10/2019

04/10/2019

DANIELA BALCEIRO RAHUAN

10507212

1

1

09/10/2019

09/10/2019

ERISVALDO PEREIRA DE NOVAIS

10507307

10

1

24/09/2019

24/09/2019

EVERTON ASSUMPCAO SIQUEIRA

10507361

1

1

03/10/2019

03/10/2019

EVERTON ASSUMPCAO SIQUEIRA

10507361

1

1

08/10/2019

08/10/2019

10507218

10

1

21/10/2019

21/10/2019

10507271

10

4

11/10/2019

14/10/2019

10507028

10

2

03/10/2019

04/10/2019

10507028

10

4

15/10/2019

18/10/2019

GEOVANA RODRIGUES PEREIRA

10507430

10

1

23/10/2019

23/10/2019

GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA

10507261

1

2

24/10/2019

25/10/2019

10507278

10

1

17/10/2019

17/10/2019

10507347

10

1

02/09/2019

02/09/2019

10507328

10

5

14/10/2019

18/10/2019

10507328

10

12

30/09/2019

11/10/2019

10507105

10

1

15/10/2019

15/10/2019

HELIDA VILELA DE OLIVEIRA

10507100

10

9

01/10/2019

09/10/2019

HIROMI MIZOBE

10507036

1

1

25/09/2019

25/09/2019

ISIS DE MOURA GARCIA VIANA

10400021

10

1

04/10/2019

04/10/2019

IURY DA COSTA E FARIA

10507289

1

1

18/10/2019

18/10/2019

10507255

1

1

25/10/2019

25/10/2019

10507158

10

1

14/10/2019

14/10/2019

10507477

10

20

04/10/2019

23/10/2019

10507483

10

90

29/08/2019

26/11/2019

10400028

1

1

03/10/2019

03/10/2019

10507091

10

1

24/10/2019

24/10/2019

LUIS CEZAR DARIENZO ALVES

10507368

10

5

21/10/2019

25/10/2019

LUIS GUSTAVO ROMKO

10507325

10

1

11/10/2019

11/10/2019

CYNTHIA KEYLER PEREIRA
LOPES DE PAULA

FERNANDA ARRUDA DO CARMO
FALABRETTI
FLAVIA MARIA DUARTE
MONTEIRO PASQUALIN
FLAVIO MARCOS ANTUNES DE
MEDEIROS
FLAVIO MARCOS ANTUNES DE
MEDEIROS

GILVANA MARTINS DE SOUZA
SANTIAGO
GISELLE DE FATIMA DINIZ MOURA
GISLENE MENDES FERREIRA
GOMES
GISLENE MENDES FERREIRA
GOMES
GRACE CRISTIANI CARVALHO
NUNES GASPAROTO

JANETE CLEMENTINO DO
LIVRAMENTO
JANIS EYER NAKAHATI
JESSICA SILVA PIRES DOS
SANTOS
JOSANE CARVALHO DA SILVA
TEIXEIRA
JULCEIR REGINALDO RAMOS
LIAMARA VANINI DA SILVA
BARROS
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LUMIERI MARTINS RECH

10507391

10

2

30/09/2019

01/10/2019

MARA LUCIA CHEPP

10507048

10

2

28/10/2019

29/10/2019

MARA LUCIA CHEPP

10507048

10

1

30/09/2019

30/09/2019

10507298

1

1

18/10/2019

18/10/2019

10507298

1

2

07/10/2019

08/10/2019

10507298

1

1

01/10/2019

01/10/2019

10507266

10

1

04/10/2019

04/10/2019

10507266

10

1

07/10/2019

07/10/2019

10400036

10

23

21/02/2019

15/03/2019

10400036

1

30

25/09/2019

24/10/2019

10400036

10

3

22/04/2019

24/04/2019

MARIA INES DE OLIVEIRA

10507112

10

8

23/09/2019

30/09/2019

MARLEY OLIVEIRA SANTOS

10507294

10

16

03/10/2019

18/10/2019

10507102

10

1

14/10/2019

14/10/2019

10507078

10

2

17/10/2019

18/10/2019

10507423

10

1

18/10/2019

18/10/2019

RAPHAELA OLIVEIRA LOPES MELO

10400022

10

5

10/10/2019

14/10/2019

RAPHAELA OLIVEIRA LOPES MELO

10400022

10

1

03/10/2019

03/10/2019

RAPHAELA OLIVEIRA LOPES MELO

10400022

11

30

15/10/2019

13/11/2019

SANDRA MITIKO KOMATI TANAKA

10507235

10

10

14/10/2019

23/10/2019

10507280

10

29

23/07/2019

20/08/2019

10507268

10

1

08/10/2019

08/10/2019

SILVIA ADRIANA ZANCHETT

10507468

1

1

04/10/2019

04/10/2019

UBIRATAN DA COSTA E ANDRADE

10507103

10

27

17/10/2019

12/11/2019

UBIRATAN DA COSTA E ANDRADE

10507103

10

28

19/09/2019

16/10/2019

10507340

10

1

07/10/2019

07/10/2019

10507292

10

2

16/10/2019

17/10/2019

MARCELA ALVES LOPES MENDES
DE OLIVEIRA
MARCELA ALVES LOPES MENDES
DE OLIVEIRA
MARCELA ALVES LOPES MENDES
DE OLIVEIRA
MARCELA RAMALHO TEIXEIRA
MUNIZ
MARCELA RAMALHO TEIXEIRA
MUNIZ
MARIA IGNEZ OLIMPIO PETTENA
IZOLANI
MARIA IGNEZ OLIMPIO PETTENA
IZOLANI
MARIA IGNEZ OLIMPIO PETTENA
IZOLANI

MAURO SERGIO RODRIGUES
DIOGO
NILTON LUIS DE AMORIM
FONSECA
PAULA REGINA RIBEIRO DE
SOUZA

SANDRA NALU DE CARVALHO
CAMPOS ALMEIDA
SHEILA LOPES DE AMORIM
DONADON

VALDINEY RONDON MAIDANA
GOMES
VIVIANE ZAITUM CARDOSO
DAMACENA
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WALTER FIGUEIREDO COSTA
NETO
WIRLEI BORGES ROQUE

14

10507397

1

1

14/10/2019

14/10/2019

10507099

1

1

17/10/2019

17/10/2019

Anexo II
Concessões de licença para tratamento de saúde aos servidores de outros órgãos,
à disposição do TRE-MT
Nome

Matrícula

Tipo

Dias

Início

Fim

10300610

1

2

14/10/2019

15/10/2019

10300689

10

15

25/09/2019

09/10/2019

10300638

10

2

21/10/2019

22/10/2019

ANGELA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

10300187

10

4

15/10/2019

18/10/2019

ANGELICA NEVES SILVA

10300635

10

1

17/10/2019

17/10/2019

10300641

10

1

16/10/2019

16/10/2019

BETHANIA NUNES FERREIRA

10300490

10

1

19/08/2019

19/08/2019

BETHANIA NUNES FERREIRA

10300490

1

1

22/10/2019

22/10/2019

CAMILA ANGONESE CADO

10300379

10

2

01/10/2019

02/10/2019

10300688

10

10

26/09/2019

05/10/2019

10300688

10

3

16/10/2019

18/10/2019

10300584

10

1

14/10/2019

14/10/2019

10909722

10

1

23/10/2019

23/10/2019

10300650

1

1

18/10/2019

18/10/2019

DEBORA SCHMIDT DA SILVA

10300451

10

1

11/10/2019

11/10/2019

DEBORA SCHMIDT DA SILVA

10300451

1

2

14/10/2019

15/10/2019

DEBORA SCHMIDT DA SILVA

10300451

10

1

08/10/2019

08/10/2019

10300690

10

60

25/09/2019

23/11/2019

10300506

10

15

07/10/2019

21/10/2019

10300568

11

120

14/10/2019

10/02/2020

ELENIR MARIA DA SILVA

10300522

10

2

17/10/2019

18/10/2019

ELENIR MARIA DA SILVA

10300522

10

2

08/10/2019

09/10/2019

ENEDILCE SAMPAIO RODRIGUES

10300572

10

1

07/10/2019

07/10/2019

FLAVIA AUGUSTA RODRIGUES

10300691

10

1

18/10/2019

18/10/2019

ALESSANDRA ALINE BLANK
ANGELI
ALINE DA SILVA TEIXEIRA
ALLINE APARECIDA MARTINS
SILVA

BENILDA JOSEFA MATTAVELLI
MOREIRA DE SOUZA

CARMEM REGIA RIBEIRO DE
OLIVEIRA
CARMEM REGIA RIBEIRO DE
OLIVEIRA
CASSIA PATRICIA DA COSTA
AGUIAR VIEIRA
CILENE APARECIDA DIAS DE
MATTOS CRUZ
DANIELLY GONCALVES
GUIMARAES

DIOMARA APARECIDA SERPA
BASTOS
EDILENE MARQUES CORREA
ELAINE CRISTINA BARBOSA
QUEIROS
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10300640

10

1

18/10/2019

18/10/2019

10300480

1

1

30/09/2019

30/09/2019

10300366

1

1

07/10/2019

07/10/2019

10300293

10

4

16/09/2019

19/09/2019

10300582

1

3

23/09/2019

25/09/2019

JANAINA RONDON SALES E SILVA

10300597

10

1

03/10/2019

03/10/2019

JHOMARA ALVES DA CRUZ

10300631

10

1

01/10/2019

01/10/2019

10300543

10

1

14/10/2019

14/10/2019

KARLA LOURDES FERREIRA PAES

10300621

10

1

25/10/2019

25/10/2019

KELLEN REGINA DE JESUS ALVES

10300661

10

1

15/10/2019

15/10/2019

KLENYA LUCIA BARCELOS SOUZA

10300452

1

1

14/08/2017

14/08/2017

LEANE MARIA WAGNER

10300627

10

1

30/05/2018

30/05/2018

LUCIO REZENDE CARVALHO

10300548

10

1

28/10/2019

28/10/2019

10300547

10

1

07/10/2019

07/10/2019

10300547

10

1

14/10/2019

14/10/2019

10300557

10

2

09/10/2019

10/10/2019

10300557

10

1

11/10/2019

11/10/2019

10300702

10

1

24/09/2019

24/09/2019

OSVALDO SAKAMOTO

10300107

10

1

23/10/2019

23/10/2019

OSVALDO SAKAMOTO

10300107

10

1

16/10/2019

16/10/2019

10400019

1

2

01/10/2019

02/10/2019

RODRIGO FILIPPINI

10400001

10

1

26/09/2019

26/09/2019

ROSINALDA DE OLIVEIRA BURGOS

10300479

10

1

21/10/2019

21/10/2019

SANDRA DIAS DE OLIVEIRA

10300070

1

1

16/10/2019

16/10/2019

10300025

10

15

22/01/2018

05/02/2018

10300025

1

2

07/10/2019

08/10/2019

10300668

10

3

07/10/2019

09/10/2019

TANIA MARA SALGUEIRO

10300639

10

1

07/05/2018

07/05/2018

TATIANE GOMES DO NASCIMENTO

10300684

10

1

10/10/2019

10/10/2019

FERNANDES
GONCALO NUNES FELFILI
HENRIQUE PASCHOAL DE
OLIVEIRA
IRACI SALETTE DE VARGAS
IVANIA FERREIRA DOS SANTOS
DE SOUZA

JOSEMEIRE KENYA CARVALHO DA
SILVA

MADALENA LUIZA GONCALVES DE
MOURA
MADALENA LUIZA GONCALVES DE
MOURA
MARIA DAS GRACAS BARATA
POMPEU DE BARROS
MARIA DAS GRACAS BARATA
POMPEU DE BARROS
NATALIA EVELYN GUSMAO
OSORSKI

RAFAELA CORSALETTI GARCIA
VICENTE

SANDRA REGINA SILVA DA COSTA
RAMOS
SANDRA REGINA SILVA DA COSTA
RAMOS
SULAMITA BEZERRA VILAS BOAS
SAMPAIO

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. 3043

Cuiabá, quinta-feira, 07 de novembro de 2019

16

TATIANE GOMES DO NASCIMENTO

10300684

10

1

29/10/2019

29/10/2019

TATIANE GOMES DO NASCIMENTO

10300684

10

1

16/10/2019

16/10/2019

Legenda - Tipos de Licenças (Lei nº 8.112/90)
1. Por motivo de doença em pessoa da família (art. 83)
10. Licença para tratamento da própria saúde (arts. 202 e 203)
11. Licença à gestante (art. 207)
14. Licença por doença profissional (art. 211)
18. Por acidente em serviço (art. 211)
103.Convocação para exames periódicos/periciais
MADELEINE CHRISTIAN FERMINO NUNES
Secretária de Gestão de Pessoas, em substituição
Portaria nº 117/2018

ATOS DA 1ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600001-54.2019.6.11.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060000154.2019.6.11.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
INTERESSADO: OSVALDO VEDOI DA SILVA
REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
DECISÃO
Vistos, etc.
Cuida-se de duplicidade de inscrição eleitoral no Sistema ELO, detectada pela justiça eleitoral e
informada por meio de carta ao eleitor para comparecimento, envolvendo as inscrições eleitorais n.
º n.(s): 0046 4239 2828 e 0370 5924 1864 do eleitor OSVALDO VEDOI DA SILVA.
Consta dos autos, conforme informação inicial, que por equivoco da justiça eleitoral, foram
realizados 2 (dois) alistamentos para o referido eleitor, e ainda que, a Inscrição Eleitoral, nº 0046
4239 2828, não está cancelado.
Ante ao exposto, com arrimo no artigo 40, inciso III, da Resolução TSE n.º 21.538/03,
DETERMINO o CANCELAMENTO da Inscrição Eleitoral N.º 0370 5924 1864, Zona 01, SEÇÃO
1078, UF/MT, mediante o lançamento no Sistema Elo, do código ASE 450 (cancelamento sentença
autoridade judiciária), mantendo-se como regular a inscrição eleitoral inicial do eleitor, OSVALDO
VEDOI DA SILVA, n.º 00464 4, ZE 01, SEÇÃO 1109, UF MT.
Após a certificação do cumprimento desta decisão, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2019.
Dr. Geraldo Fernandes Fidelis Neto
MMº Juiz da 1a Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso

ATOS DA 2ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
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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 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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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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
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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos 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
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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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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
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
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 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
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
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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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do 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

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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Aroldo José Zonta Burgarelli, MM°. Juiz da 2ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICO a todos que o presente edital virem, ou dele tenham conhecimento, em especial
o DIRETÓRIO ESTADUAL DO 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
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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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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
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
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

ATOS DA 3ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
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
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
SENTENÇAS
AUTOS N.º 22-75.2016.6.11.0004
Espécie: Prestação de Contas - Exercício de 2015
Interessado: Partido Comunista do Brasil - PCdoB
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas do Partido Comunista do Brasil do município de
Poconé - MT, referentes ao exercício financeiro de 2015.
A agremiação partidária, a despeito de intimada para apresentar as contas, quedou-se inerte (fls.
31/33).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pelo reconhecimento de não prestação das contas, fls. 38.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
Decido.
O artigo 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte".
Nada obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, o Partido Político deixou de encaminhar
à Justiça eleitoral o Balanço contábil ou mesmo uma declaração de ausência de movimentação
financeira referente ao exercício financeiro de 2015.
Verifica-se, outrossim, que não foi constituído advogado nos autos pela agremiação partidária, em
desacordo com a legislação eleitoral em questão.
Por derradeiro, os documentos acostados aos autos pela serventia eleitoral não são capazes de
suprir a inércia do partido político.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 46, IV, a, da Resolução-TSE n.º 23.546/2017, DECLARO NÃO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Ante o exposto, com fulcro no artigo 46, IV, a, da Resolução-TSE n.º 23.546/2017, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas do Partido Comunista do Brasil do município de Poconé - MT, relativas ao
exercício financeiro de 2015, restando suspensas novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência, caracterizado o início da inadimplência a partir de 1 de maio de 2016.
Oficiem-se aos diretórios estadual e nacional do partido político (caso estejam em atividade) para
que não distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, enquanto
permanecer omisso.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.
Poconé/MT, 05 de novembro de 2019.
KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
Juíza Eleitoral

AUTOS N.º 336-21.2016.6.11.0004
Protocolo nº 109.269/2016
Candidato: Fernandes Bernardo da Silva
Advogado: Viviean Louyse Leite Albuquerque - OAB/MT nº 16523
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas de candidato que concorreu a cargo eletivo no pleito
de 2016.
As contas foram julgadas desaprovadas, em virtude da ausência de apontamentos e justificativas
oportunas quanto às falhas apontadas pelo setor técnico (fls. 38-39).
Inconformado, o interessado apresentou recurso pugnado pela realização de juízo de retratação,
alegando que os vícios não se revestiriam de gravidade suficiente para a desaprovação das contas.
Por derradeiro, arguiu que não houve a devida conversão do feito para o rito ordinário, violando o
contraditório e a ampla defesa, a despeito da intimação para sanar as irregularidades.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela manutenção da decisão atacada, por considerar
que a parte não sanou as irregularidades existentes nas contas (fls. 58/59).
É breve o relatório. Decido.
De início, mister registrar que o Código Eleitoral admite a retratação da decisão pelo juiz de
primeiro grau, corroborado pela jurisprudência dos tribunais superiores:
Art. 267, § 7º Se o juiz reformar a decisão recorrida, poderá o recorrido, dentro de 3 (três) dias,
requerer suba o recurso como se por ele interposto. Grifo próprio.
TSE - Recurso em Mandado de Segurança RMS 5698 BA - PUBLICAÇÃO: 31/03/2015
EMENTA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 267, § 7º, DO CÓDIGO ELEITORAL. SENTENÇA.
REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A DA LEI 9504/97. TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O
regime jurídico estabelecido pelo Código Eleitoral prevê particularidades que diferenciam os
recursos eleitorais dos demais recursos previstos no ordenamento jurídico, entre elas se destaca a
previsão do § 7º do art. 267 do Código Eleitoral, quanto à possibilidade de retratação da sentença
pelo juízo eleitoral. 2. A regra do § 7º do art. 267 do Código Eleitoral consubstancia norma
específica de exceção ao princípio da inalterabilidade da decisão no âmbito desta Justiça
Especializada e, portanto, não pode ter sua aplicação restringida em face das hipóteses comuns
previstas no art. 463 do Código de Processo Civil. 3. Diante do Interesse Público que rege os feitos
eleitorais, o efeito regressivo previsto no Código Eleitoral permite ao magistrado, dado um
argumento suscitado no apelo e que se tenha entendido relevante, eventualmente se retratar de
seu ato decisório. 4. O juízo de retratação do art. 267, § 7º, do Código Eleitoral refere-se à
faculdade que prescinde de pedido expresso da parte recorrente, por constituir medida prevista em
lei, e pode ser exercido após as contrarrazões do recurso, o que assegura a observância do
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lei, e pode ser exercido após as contrarrazões do recurso, o que assegura a observância do
contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal. Recurso a que se nega
provimento.
TRE-RJ - RECURSO ELEITORAL CLASSE RE 28629 ANGRA DOS REIS - RJ
PUBLICAÇÃO: 22/03/2018
RECURSO ELEITORAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ELEIÇÕES 2016. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS PELO JUÍZO A QUO.
JUÍZO

DE

RETRATAÇÃO.

JUNTADA

DE

DOCUMENTOS

APÓS

A

SENTENÇA.

IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - Afasta-se a aduzida violação à legalidade
estrita e à competência jurisdicional conferida ao juiz de primeira instância, ao argumento de que
teria esgotado sua competência com a prolação da sentença. II - O Código Eleitoral prevê,
expressamente, a possibilidade do exercício do juízo de retratação pelo magistrado. Art. 2167, §
7º. III - Prestação de contas apresentadas, em momento anterior ao trânsito em julgado da
sentença, recebida pelo juízo processante como recurso eleitoral, momento em que exarou a
decisão reconsiderando o decisum que julgou não prestadas as contas em debate. IV - Ainda que
não tenha sido formalmente interposto recurso eleitoral, evidente a intenção do candidato de
reformar a decisão que julgou como não prestadas as suas contas de campanha, utilizando-se o
magistrado, a toda evidência, do princípio da instrumentalidade das formas, não se vislumbrando
qualquer ilegalidade na decisão proferida. Precedentes do TSE.
Imperioso consignar, por oportuno, que a decisão de fls. 38/39, baseou-se tão somente na
ausência de justificativa tempestiva por parte do prestador de contas acerca das irregularidades
apresentadas pelo setor técnico.
Nada obstante, os Tribunais Superiores têm sido mais flexíveis no que tange a irregularidades nas
contas eleitorais e partidárias, aplicando com certa constância os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para reformar decisões de piso que desaprovem as contas em razão da existência
de vícios de pequena monta.
0601383-22.2018.611.0000
PC - Prestação de Contas n 60138322 - Cuiabá/MT
ACÓRDÃO n 27581 de 25/09/2019
Relator(a) SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
Publicação:
DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 3020, Data 03/10/2019, Página 19-20
Ementa:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATA. CARGO. DEPUTADO
ESTADUAL. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO IMPEDEM A ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
CONTÁBIL APRESENTADA. IRREGULARIDADES. FALHAS DE RELATIVA GRAVIDADE.
PERCENTUAL MÍNIMO DO TOTAL DE RECEITAS ARRECADAS E DESPENDIDAS EM
CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Detectados, no exame das contas, vícios de natureza formal que não comprometem sua
fiscalização, bem como irregularidades que, mesmo não sanadas, representam percentual mínimo
do total de receitas e despesas movimentadas na campanha, é de rigor a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade.
2. Aprovação das contas com ressalvas.
No caso dos autos, nota-se que a irregularidade mencionada pelo setor técnico limita-se à
ausência de informação pelo candidato de receita no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), cujo
recibo foi colacionado a fl. 53. Insta consignar que o valor se refere a receita estimada e não a
recurso proveniente do fundo de financiamento de campanha ou do fundo partidário.
O extrato bancário, no mesmo sentido, comprova a ausência de movimentação financeira (fls. 47
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recurso proveniente do fundo de financiamento de campanha ou do fundo partidário.
O extrato bancário, no mesmo sentido, comprova a ausência de movimentação financeira (fls. 47
/51).
Ademais, o processamento das contas, malgrado haver nos autos intimação do candidato para
apresentar documentos e justificativas quanto às irregularidades apontadas pelo setor técnico, não
respeitou o rito proposto pela Res. 23.463/2015, quando da constatação de vício capaz de ensejar
a desaprovação das contas.
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso TRE-MT - Recurso Eleitoral : RE 63969 PONTES E
LACERDA - MT
DJE 09/11/2018
ELEIÇÃO 2016 - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO - CARGO
VEREADOR - SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO - "CONTAS ZERADAS" E OMISSÃO DE
DESPESAS

COM

ADVOGADO

E

CONTADOR

-

CERCEAMENTO

DE

DEFESA

-

PROCESSAMENTO PELO RITO SIMPLIFICADO - AUSÊNCIA DE CONVERSÃO PARA O RITO
ORDINÁRIO - NULIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 62 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015 RETORNO

A

INSTÂNCIA

DE

ORIGEM

PARA

REGULAR

PROCESSAMENTO

-

DESNECESSIDADE - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA APROVAÇÃO PELO TRIBUNAL AUSÊNCIA DE DESPESA COM ADVOGADO E CONTADOR - GASTO NÃO ELEITORAL (§1º-A
DO ART. 29 RES. TSE Nº 23.463/2015) - CONTAS ZERADAS - OMISSÃO DE RECEITA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ENTRE CANDIDATOS - MATERIAL DE PROPAGANDA
ELEITORAL - EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL E COMPROVAÇÃO DA DOAÇÃO INEXIGÊNCIA - REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR - COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM - APARENTE ANTINOMIA ENTRE LEI ELEITORAL E RESOLUÇÃO TSE. PRINCÍPIO
DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mesmo havendo impugnação, manifestação contrária da área técnica, bem como parecer
desfavorável do Ministério Público, o Juiz, se entender que as contas estão regulares, pode aprovalas, de modo que o Tribunal, ao julgar o recurso, também poderá assim proceder, sem a
necessidade de deliberar pela conversão do rito. Todavia, entendendo o Juiz ou Tribunal que é
caso de desaprovação, a conversão é obrigatória. Precedente deste Tribunal; 2. Não se
consideram gastos eleitorais, e, portanto, não necessitam compor a contabilidade de campanha, as
despesas com advogado e contador para apresentação de prestação de contas à Justiça Eleitoral;
(...) 4. Recurso parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas. Grifo Próprio.
Finalmente, o excerto mencionado acima possibilita a aprovação das contas pelo juiz, quando
considera-las regulares, ainda que haja parecer desfavorável do MPE ou do setor técnico.
Diante do exposto, não havendo outras irregularidades capazes de conspurcar as contas, exerço o
juízo de retratação do art. 267, §7º do Código Eleitoral, julgando APROVADAS com ressalvas, nos
termos do art. 30 da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução TSE 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Cumpra-se.
Poconé, 05 de novembro de 2019.
KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
Juíza Eleitoral

AUTOS N.º 339-73.2016.6.11.0004
Protocolo nº 109.272/2016
Candidato: José Pascoal de Arruda Oliveira
Advogado: Viviean Louyse Leite Albuquerque - OAB/MT nº 16523
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Advogado: Viviean Louyse Leite Albuquerque - OAB/MT nº 16523
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas de candidato que concorreu a cargo eletivo no pleito
de 2016.
As contas foram julgadas desaprovadas, por se considerar a existência de vícios com gastos
envolvendo serviços de contabilidade e assessoria jurídica (fls. 33/34).
Inconformado, o interessado apresentou recurso pugnado pela realização de juízo de retratação,
alegando que os vícios não se revestiriam de gravidade suficiente para a desaprovação das
contas. Ademais, apresentou documentos comprovantes referentes à desistência do candidato no
limiar do prélio eleitoral, o que atestaria a inexistência de gastos de campanha.
Por derradeiro, arguiu que não houve a devida conversão do feito para o rito ordinário, violando o
contraditório e a ampla defesa, a despeito da intimação para sanar as irregularidades.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela manutenção da decisão atacada, por considerar
que a parte não sanou as irregularidades existentes nas contas (fls. 59/60).
É breve o relatório. Decido.
De início, mister registrar que o Código Eleitoral admite a retratação da decisão pelo juiz de
primeiro grau, corroborado pela jurisprudência dos tribunais superiores:
Art. 267, § 7º Se o juiz reformar a decisão recorrida, poderá o recorrido, dentro de 3 (três) dias,
requerer suba o recurso como se por ele interposto. Grifo próprio.
TSE - Recurso em Mandado de Segurança RMS 5698 BA - PUBLICAÇÃO: 31/03/2015
EMENTA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 267, § 7º, DO CÓDIGO ELEITORAL. SENTENÇA.
REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A DA LEI 9504/97. TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O
regime jurídico estabelecido pelo Código Eleitoral prevê particularidades que diferenciam os
recursos eleitorais dos demais recursos previstos no ordenamento jurídico, entre elas se destaca a
previsão do § 7º do art. 267 do Código Eleitoral, quanto à possibilidade de retratação da sentença
pelo juízo eleitoral. 2. A regra do § 7º do art. 267 do Código Eleitoral consubstancia norma
específica de exceção ao princípio da inalterabilidade da decisão no âmbito desta Justiça
Especializada e, portanto, não pode ter sua aplicação restringida em face das hipóteses comuns
previstas no art. 463 do Código de Processo Civil. 3. Diante do Interesse Público que rege os feitos
eleitorais, o efeito regressivo previsto no Código Eleitoral permite ao magistrado, dado um
argumento suscitado no apelo e que se tenha entendido relevante, eventualmente se retratar de
seu ato decisório. 4. O juízo de retratação do art. 267, § 7º, do Código Eleitoral refere-se à
faculdade que prescinde de pedido expresso da parte recorrente, por constituir medida prevista em
lei, e pode ser exercido após as contrarrazões do recurso, o que assegura a observância do
contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal. Recurso a que se nega
provimento.
TRE-RJ - RECURSO ELEITORAL CLASSE RE 28629 ANGRA DOS REIS - RJ
PUBLICAÇÃO: 22/03/2018
RECURSO ELEITORAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ELEIÇÕES 2016. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS PELO JUÍZO A QUO.
JUÍZO

DE

RETRATAÇÃO.

JUNTADA

DE

DOCUMENTOS

APÓS

A

SENTENÇA.

IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - Afasta-se a aduzida violação à legalidade
estrita e à competência jurisdicional conferida ao juiz de primeira instância, ao argumento de que
teria esgotado sua competência com a prolação da sentença. II - O Código Eleitoral prevê,
expressamente, a possibilidade do exercício do juízo de retratação pelo magistrado. Art. 2167, §
7º. III - Prestação de contas apresentadas, em momento anterior ao trânsito em julgado da
sentença, recebida pelo juízo processante como recurso eleitoral, momento em que exarou 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. 3043

Cuiabá, quinta-feira, 07 de novembro de 2019

30

sentença, recebida pelo juízo processante como recurso eleitoral, momento em que exarou a
decisão reconsiderando o decisum que julgou não prestadas as contas em debate. IV - Ainda que
não tenha sido formalmente interposto recurso eleitoral, evidente a intenção do candidato de
reformar a decisão que julgou como não prestadas as suas contas de campanha, utilizando-se o
magistrado, a toda evidência, do princípio da instrumentalidade das formas, não se vislumbrando
qualquer ilegalidade na decisão proferida. Precedentes do TSE.
Imperioso consignar, por oportuno, que a decisão de fls. 33/34, considerando sanados os demais
vícios, baseou-se tão somente na omissão do candidato quanto à informação referente a gastos
com advogado e contador para desaprovar as contas.
Nada obstante, os Tribunais Superiores têm sido mais flexíveis no que tange a irregularidades nas
contas eleitorais e partidárias, aplicando com certa constância os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para reformar decisões de piso, entendendo, em casos afins, que gastos com
serviços de assistência jurídica de campanha e com serviços de contabilidade não são aptos para
engendrar a desaprovação.
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso TRE-MT - Recurso Eleitoral : RE 63969 PONTES E
LACERDA - MT
DJE 09/11/2018
ELEIÇÃO 2016 - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO - CARGO
VEREADOR - SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO - "CONTAS ZERADAS" E OMISSÃO DE
DESPESAS

COM

ADVOGADO

E

CONTADOR

-

CERCEAMENTO

DE

DEFESA

-

PROCESSAMENTO PELO RITO SIMPLIFICADO - AUSÊNCIA DE CONVERSÃO PARA O RITO
ORDINÁRIO - NULIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 62 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/2015 RETORNO

A

INSTÂNCIA

DE

ORIGEM

PARA

REGULAR

PROCESSAMENTO

-

DESNECESSIDADE - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA APROVAÇÃO PELO TRIBUNAL AUSÊNCIA DE DESPESA COM ADVOGADO E CONTADOR - GASTO NÃO ELEITORAL (§1º-A
DO ART. 29 RES. TSE Nº 23.463/2015) - CONTAS ZERADAS - OMISSÃO DE RECEITA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ENTRE CANDIDATOS - MATERIAL DE PROPAGANDA
ELEITORAL - EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL E COMPROVAÇÃO DA DOAÇÃO INEXIGÊNCIA - REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR - COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM - APARENTE ANTINOMIA ENTRE LEI ELEITORAL E RESOLUÇÃO TSE. PRINCÍPIO
DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mesmo havendo impugnação, manifestação contrária da área técnica, bem como parecer
desfavorável do Ministério Público, o Juiz, se entender que as contas estão regulares, pode aprovalas, de modo que o Tribunal, ao julgar o recurso, também poderá assim proceder, sem a
necessidade de deliberar pela conversão do rito. Todavia, entendendo o Juiz ou Tribunal que é
caso de desaprovação, a conversão é obrigatória. Precedente deste Tribunal; 2. Não se
consideram gastos eleitorais, e, portanto, não necessitam compor a contabilidade de campanha, as
despesas com advogado e contador para apresentação de prestação de contas à Justiça Eleitoral;
(...) 4. Recurso parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas. Grifo Próprio.
Ademais, como se nota no mesmo excerto acima colacionado, o processamento das contas,
malgrado haver nos autos intimação do candidato para apresentar documentos e justificativas
quanto às irregularidades apontadas pelo setor técnico, não respeitou o rito proposto pela Res.
23.463/2015, quando da constatação de vício capaz de ensejar a desaprovação das contas.
Diante do exposto, não havendo outras irregularidades capazes de conspurcar as contas, exerço o
juízo de retratação do art. 267, §7º do Código Eleitoral, julgando APROVADAS as contas do
candidato, nos termos do art. 30 da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução TSE 23.463/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
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Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Cumpra-se.
Poconé, 05 de novembro de 2019.
KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 6ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600001-39.2019.6.11.0006
JUSTIÇA ELEITORAL 006ª ZONA ELEITORAL DE CÁCERES MT
PET-ADM (12562) Nº 0600001-39.2019.6.11.0006 / 006ª ZONA ELEITORAL DE CÁCERES MT
REQUERENTE: DANIELLE MATOS MARCAL INTERESSADO: ILMA FERREIRA MARCAL
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de providências, instaurado para expedição de certidão de quitação eleitoral,
com prazo de validade indeterminado, em razão de doença incapacitante.
Verifica-se que a eleitora interessada, através de sua avó, Ilma Ferreira Marçal, procurou o
Cartório para regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral, visto que aquela é pessoa com
deficiência que lhe incapacita para realizar, sem assistência, atos da vida civil, dentro os quais, o
alistamento eleitoral. Foram apresentados documentos que comprovam que Danielle Matos Marçal
é acometida por moléstia incapacitante.
De outro lado, tenho que o pedido se dá em razão da necessidade de regularização do cadastro
junto aos órgãos do Fisco e INSS, de modo a minimizar eventuais prejuízos disso decorrentes, de
modo que AUTORIZO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL, COM PRAZO
DE VALIDADE INDETERMINADO, nos termos do art. 2º da Resolução TSE nº 21.920/2004.
Consigno, ainda, que a expedição da citada certidão não impede, desde que cessado o
impedimento, o alistamento eleitoral de seu beneficiário, que não estará sujeito ao pagamento de
multa, nos termos do que estabelece a Res. TSE 21.920/2004.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao MPE.
Após e, não havendo recurso desta, arquive-se com as cautelas de estilo.
Cáceres-MT, 24 de outubro de 2019.
GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600002-24.2019.6.11.0006
JUSTIÇA ELEITORAL 006ª ZONA ELEITORAL DE CÁCERES MT
PET-ADM (12562) Nº 0600002-24.2019.6.11.0006 / 006ª ZONA ELEITORAL DE CÁCERES MT
REQUERENTE: AMELIA JOSEFINA LOPES FLORES INTERESSADO: MARIA DE LOURDES
FERREIRA DO VALLE
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de providências, instaurado para expedição de certidão de quitação eleitoral,
com prazo de validade indeterminado, em razão de doença incapacitante.
Verifica-se que a eleitora interessada, através de sua filha, Maria de Lourdes do Valle Jorge da
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Verifica-se que a eleitora interessada, através de sua filha, Maria de Lourdes do Valle Jorge da
Cunha, procurou o Cartório para regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral, visto que aquela
é pessoa com deficiência que lhe incapacita para realizar, sem assistência, atos da vida civil,
dentro os quais, o alistamento eleitoral. Foram apresentados documentos que comprovam que
Amélia Josefina Lopes do Valle é acometida por moléstia incapacitante.
De outro lado, tenho que o pedido se dá em razão da necessidade de regularização do cadastro
junto aos órgãos do Fisco e INSS, de modo a minimizar eventuais prejuízos disso decorrentes, de
modo que AUTORIZO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL, COM PRAZO
DE VALIDADE INDETERMINADO, nos termos do art. 2º da Resolução TSE nº 21.920/2004.
Consigno, ainda, que a expedição da citada certidão não impede, desde que cessado o
impedimento, a regularização eleitoral de seu beneficiário, que não estará sujeito ao pagamento de
multa, nos termos do que estabelece a Res. TSE 21.920/2004.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao MPE.
Após e, não havendo recurso desta, arquive-se com as cautelas de estilo.
Cáceres-MT, 24 de outubro de 2019.
GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 7ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600001-36.2019.6.11.0007
JUSTIÇA ELEITORAL 007ª ZONA ELEITORAL DE DIAMANTINO MT
CARTA DE ORDEM CÍVEL (258) Nº 0600001-36.2019.6.11.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE
DIAMANTINO MT
ORDENANTE: #- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
ORDENADO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE DIAMANTINO MT
FISCAL DA LEI: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
TESTEMUNHA do(a) FISCAL DA LEI: SUELMEI CAMPOS BARBOSA
DESPACHO
Vistos.
Designo audiência para oitiva da testemunha para o dia 17 de dezembro de 2019, às 14h, no
Fórum de Diamantino.
Intime-se o representado, através de seu advogado.
Intime-se a testemunha arrolada, constando anexo ao mandado os documentos que acompanham
a Carta de Ordem.
Publique-se.
Vistas ao Ministério Público Eleitoral.
Às providências.
Diamantino, 23 de outubro de 2019.
RAUL LARA LEITE
Juiz Eleitoral

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO: 159-37.2019.6.11.0009

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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PROCESSO: 159-37.2019.6.11.0009
Classe: Prestação de Contas de Partido Político
Requerente: Partido PMDB
Município: Pontal do Araguaia/MT
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Trata-se de pedido de regularização formulado pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro,
em razão das contas referentes ao exercício financeiro de 2017 terem sido julgadas não prestadas.
Esta unidade técnica procedeu ao exame dos documentos entregues, manifestando abaixo:
Artigo 45 da Resolução n.º 23.546/2017

Resultado

I - A publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico com o nome de todos os órgãos
partidários e respectivos responsáveis que
apresentaram a declaração de ausência de
movimentação

de

recursos,

para

apresentação no prazo de 3 (três) dias de

Publicação do Edital nº 116/2019, no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, edição nº 3035
/2019, fl. 25/26;
Certidão de ausência de impugnação - fl. 17.

impugnação pelos interessados;
Declaração que a conta do partido não possui
II - A juntada dos extratos bancários que movimentação financeira fl.02.
tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral,
na forma do § 3º do art. 6º desta resolução;

Informações

retiradas

do

Sistema

de

Prestação de Contas Anual, acerca da conta
bancária do requerente, à fl. 18.

III - A colheita e certificação das informações
obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral
sobre a eventual emissão de recibos de

Certidão de fl. 17.

doação e registros de repasse ou distribuição
de recursos do Fundo Partidário;
Diante do exposto, com fundamento no resultado dos exames ora relatados, manifestamos pelo
restabelecimento do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, bem como a reversão da
anotação do órgão de direção municipal no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, nos termos
do art. 59 da Resolução TSE nº 23.546/17, em razão de não terem sido detectadas irregularidades
nos documentos apresentados.
Barra do Garças/MT, 06 de novembro de 2019.
BETHÂNIA NUNES FERREIRA
Servidor Requisitado

PROCESSO: 160-22.2019.6.11.0009
Classe: Prestação de Contas de Partido Político
Requerente: Partido PMDB
Município: Pontal do Araguaia/MT
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Trata-se de pedido de regularização formulado pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro,
em razão das contas referentes ao exercício financeiro de 2016 terem sido julgadas não prestadas.
Esta unidade técnica procedeu ao exame dos documentos entregues, manifestando abaixo:
Artigo 45 da Resolução n.º 23.546/2017

Resultado

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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I - A publicação de edital no Diário da Justiça
Eletrônico com o nome de todos os órgãos
partidários e respectivos responsáveis que
apresentaram a declaração de ausência de
movimentação

de

recursos,

para

Publicação do Edital nº 115/2019, no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, edição nº 3035
/2019, fl. 25;
Certidão de ausência de impugnação - fl. 16.

apresentação no prazo de 3 (três) dias de
impugnação pelos interessados;

Declaração que a conta do partido não possui
II - A juntada dos extratos bancários que movimentação financeira fl.04.
tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral,
na forma do § 3º do art. 6º desta resolução;

Informações

retiradas

do

Sistema

de

Prestação de Contas Anual, acerca da conta
bancária do requerente, à fl. 16.

III - A colheita e certificação das informações
obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral
sobre a eventual emissão de recibos de

Certidão de fl. 16.

doação e registros de repasse ou distribuição
de recursos do Fundo Partidário;
Diante do exposto, com fundamento no resultado dos exames ora relatados, manifestamos pelo
restabelecimento do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, bem como a reversão da
anotação do órgão de direção municipal no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, nos termos
do art. 59 da Resolução TSE nº 23.546/17, em razão de não terem sido detectadas irregularidades
nos documentos apresentados.
Barra do Garças/MT, 06 de novembro de 2019.
BETHÂNIA NUNES FERREIRA
Servidor Requisitado

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
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
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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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

ATOS DA 11ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 49/2019 - DEFERIMENTO DE RAE
O Excelentíssimo Senhor Juiz, da 11ª Zona Eleitoral - Aripuanã, Mato Grosso, Dr. Ricardo Frazon
Menegucci, no uso de suas atribuições legais etc., TORNA PÚBLICO, a todos quanto o presente
edital virem ou dele tiverem ciência, que foi afixada a relação de eleitores que obtiveram o
deferimento de seus requerimentos de ALISTAMENTO, REVISÃO E TRANSFERÊNCIA DE
DOMICÍLIO DE TÍTULO ELEITORAL, por intermédio desta 11ª Zona Eleitoral, no período de 16/10
/2019 a 31/10/2019, referente(s) ao(s) lote(s) de RAEs processados no referido período, conforme
relação anexa disponível no endereço http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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relação anexa disponível no endereço http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads
/anexos_de_normativos-edital-49-2019-20191105144901400-fe78f1d25439460197a9afa5f7c71316.
pdf.
Ficam intimados os partidos políticos para, querendo, interporem recurso contra o deferimento dos
requerimentos, no prazo de dez dias, contados da publicação deste edital, 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. 7ª da Lei nº 6.996/1982. E, para que se lhe dê ampla
divulgação, determinou o Exmo. Sr. Juiz que fosse o presente Edital afixado no local de costume.
Dado e passado na cidade de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, ao quinto dia do mês de
novembro do ano de dois mil e dezenove (5/11/2019). Eu, José Mario Guedes Miguez Filho, Chefe
de Cartório, conferi e, por ordem judicial, assinei o presente Edital.
JOSE MARIO GUEDES MIGUEZ FILHO
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 50/2019 - ÓBITOS
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 11ª Zona Eleitoral - Aripuanã, Mato Grosso, Dr. Ricardo Frazon
Menegucci, no uso de suas atribuições legais 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) cancelado(s) por óbito, registrados no mês de outubro do ano de dois mil e dezenove,
que

ficará

disponível

no

endereço

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

/anexos_de_normativos-edital-50-2019-20191105145124418-a55c2137e3d2233508abb6c02f3fff02.
pdf 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. Dado e passado nesta cidade, Aripuanã/MT, ao quinto dia do mês de
novembro do ano de dois mil e dezenove (5/11/2019). Eu, José Mario Guedes Miguez Filho, Chefe
de Cartório, digitei, conferi, e assino o presente edital por força da Portaria nº 3/2015/11ªZE.
JOSE MARIO GUEDES MIGUEZ FILHO
Chefe de Cartório

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

ADVOGADO

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

PORTARIAS
PORTARIA Nº 008/2019
Dispõe sobre a designação/exoneração de Oficial de Justiça na 13° Zona Eleitoral
O EXCELENTÍSSIMO JUIZ ELEITORAL DA 13ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso
de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO a resolução TRE/MT n° 201, publicada em 04.6.2018;
RESOLVE
Art. 1º REVOGAR a Portaria nº 006/2016 que designou a Oficiala de Justiça do Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso, Clemair Felippe, para atuar como Oficiala de Justiça desta 13° Zona
Eleitoral de Barra do Bugres.
Publique-se. Comunique-se à Secretaria de Gestão de Pessoas do TRE-MT para registro e
arquivo. Cumpra-se.
Barra do Bugres/MT, 06 de novembro de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO: 25-32.2018.6.11.0013
Assunto: Prestação de Contas Partidária Anual - 2017
Partido Político: Democracia Cristão - DC (antigo Partido Social Democrata Cristão)
Município: Barra do Bugres-MT
Meritíssimo Juiz Eleitoral,
Tratam os presentes autos de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa ao
Exercício de 2017 apresentada pelo órgão municipal do Democracia Cristão - DC (antigo Partido
Social Democrata Cristão) do Município de Barra do Bugres, a respeito das quais esta Unidade
Técnica, nos termos do art. 32 da Lei nº 9.096, de 1995 e art. 45, da Resolução TSE 23.546/2017,
tem a manifestar-se e certificar o que se segue:
1. Inciso I do art. 45 da Resolução nº 23.546/2017: foi publicado o edital com o nome do órgão
partidário e respectivos responsáveis, bem como certificado o decurso de prazo sem apresentação
de impugnação (fls. 24-25).
2. Inciso II do art. 45 da Resolução nº 23.546/2017: foram juntados os extratos bancários enviados
à Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º, revelando-se ausência de trânsito de recursos
financeiros (fl. 29).
3. Inciso III do art. 45 da Resolução nº 23.546/2017: certifico que, de acordo com dados fornecidos
pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, a agremiação
não recebeu recursos do Fundo Partidário nem emitiu recibos de doação (fl. 27-28 e 30).
Isto posto, e com base §5°, art. 34 da Lei. n. 9.096/1995 este órgão técnico se abstém de opinar
quanto as sanções, em tese, que podem ser aplicadas à agremiação em análise.
À consideração superior.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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À consideração superior.
Barra do Bugres, 06 de novembro de 2019.
Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das
despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real
movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais,
exigindo a observação das seguintes normas: [...]
§ 5º Os relatórios emitidos pelas áreas técnicas dos tribunais eleitorais devem ser fundamentados
estritamente com base na legislação eleitoral e nas normas de contabilidade, vedado opinar sobre
sanções aplicadas aos partidos políticos, cabendo aos magistrados emitir juízo de valor. [grifo
nosso]
GEOVANA RODRIGUES PEREIRA
Técnica Judiciária

PROCESSO: 38-31.2018.6.11.0013
Assunto: Prestação de Contas Partidária Anual - 2017
Partido Político: Partido Socialista Brasileiro - PSB
Advogado: Saulo Almeida Alves - OAB/MT n. 13.615
Município: Porto Estrela-MT
Meritíssimo Juiz Eleitoral,
Tratam os presentes autos de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa ao
Exercício de 2017 apresentada pelo órgão municipal do Partido Socialista Brasileiro - PSB do
Município de Porto Estrela, a respeito das quais esta Unidade Técnica, nos termos do art. 32 da
Lei nº 9.096, de 1995 e art. 45, da Resolução TSE 23.546/2017, tem a manifestar-se e certificar o
que se segue:
1. Inciso I do art. 45 da Resolução nº 23.546/2017: foi publicado o edital com o nome do órgão
partidário e respectivos responsáveis, bem como certificado o decurso de prazo sem apresentação
de impugnação (fls. 23-24).
2. Inciso II do art. 45 da Resolução nº 23.546/2017: foram juntados os extratos bancários enviados
à Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º, revelando-se ausência de trânsito de recursos
financeiros (fl. 28).
3. Inciso III do art. 45 da Resolução nº 23.546/2017: certifico que, de acordo com dados fornecidos
pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, a agremiação
não recebeu recursos do Fundo Partidário nem emitiu recibos de doação (fl. 26-27 e 29).
Isto posto, e com base §5°, art. 34 da Lei. n. 9.096/1995 este órgão técnico se abstém de opinar
quanto as sanções, em tese, que podem ser aplicadas à agremiação em análise.
À consideração superior.
Barra do Bugres, 06 de novembro de 2019.
Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das
despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real
movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais,
exigindo a observação das seguintes normas: [...]
§ 5º Os relatórios emitidos pelas áreas técnicas dos tribunais eleitorais devem ser fundamentados
estritamente com base na legislação eleitoral e nas normas de contabilidade, vedado opinar sobre
sanções aplicadas aos partidos políticos, cabendo aos magistrados emitir juízo de valor. [grifo
nosso]
GEOVANA RODRIGUES PEREIRA
Técnica Judiciária

PROCESSO: 39-16.2018.6.11.0013
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PROCESSO: 39-16.2018.6.11.0013
Assunto: Prestação de Contas Partidária Anual - 2017
Partido Político: Partido Social Cristão - PSC
Advogado: Saulo Almeida Alves - OAB/MT n. 13.615 e outros
Município: Porto Estrela-MT
Meritíssimo Juiz Eleitoral,
Tratam os presentes autos de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa ao
Exercício de 2017 apresentada pelo órgão municipal do Partido Social Cristão - PSC do Município
de Porto Estrela, a respeito das quais esta Unidade Técnica, nos termos do art. 32 da Lei nº 9.096,
de 1995 e art. 45, da Resolução TSE 23.546/2017, tem a manifestar-se e certificar o que se segue:
1. Inciso I do art. 45 da Resolução nº 23.546/2017: foi publicado o edital com o nome do órgão
partidário e respectivos responsáveis, bem como certificado o decurso de prazo sem apresentação
de impugnação (fls. 22-23).
2. Inciso II do art. 45 da Resolução nº 23.546/2017: foram juntados os extratos bancários enviados
à Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º, revelando-se ausência de trânsito de recursos
financeiros (fl. 27).
3. Inciso III do art. 45 da Resolução nº 23.546/2017: certifico que, de acordo com dados fornecidos
pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, a agremiação
não recebeu recursos do Fundo Partidário nem emitiu recibos de doação (fl. 24-26).
Isto posto, e com base §5°, art. 34 da Lei. n. 9.096/1995 este órgão técnico se abstém de opinar
quanto as sanções, em tese, que podem ser aplicadas à agremiação em análise.
À consideração superior.
Barra do Bugres, 06 de novembro de 2019.
Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das
despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real
movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais,
exigindo a observação das seguintes normas: [...]
§ 5º Os relatórios emitidos pelas áreas técnicas dos tribunais eleitorais devem ser fundamentados
estritamente com base na legislação eleitoral e nas normas de contabilidade, vedado opinar sobre
sanções aplicadas aos partidos políticos, cabendo aos magistrados emitir juízo de valor. [grifo
nosso]
GEOVANA RODRIGUES PEREIRA
Técnica Judiciária

PROCESSO: 58-85.2019.6.11.0013
Assunto: Prestação de Contas Partidária Anual - 2018
Partido Político: Democratas - DEM
Município: Barra do Bugres-MT
Meritíssimo Juiz Eleitoral,
Tratam os presentes autos de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa ao
Exercício de 2018 apresentada pelo órgão municipal do Democratas - DEM do Município de Barra
do Bugres, a respeito das quais esta Unidade Técnica, nos termos do art. 32 da Lei nº 9.096, de
1995 e art. 45, da Resolução TSE 23.546/2017, tem a manifestar-se e certificar o que se segue:
1. Inciso I do art. 45 da Resolução nº 23.546/2017: foi publicado o edital com o nome do órgão
partidário e respectivos responsáveis, bem como certificado o decurso de prazo sem apresentação
de impugnação (fls. 19-20).

2. Inciso II do art. 45 da Resolução nº 23.546/2017: não houve registro de conta corrente ativa e
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2. Inciso II do art. 45 da Resolução nº 23.546/2017: não houve registro de conta corrente ativa e
consequentemente inexistem extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral (fl. 22).
3. Inciso III do art. 45 da Resolução nº 23.546/2017: certifico que, de acordo com dados fornecidos
pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, a agremiação
não recebeu recursos do Fundo Partidário nem emitiu recibos de doação (fl. 23-24).
Isto posto, e com base §5°, art. 34 da Lei. n. 9.096/1995 este órgão técnico se abstém de opinar
quanto as sanções, em tese, que podem ser aplicadas à agremiação em análise.
À consideração superior.
Barra do Bugres, 06 de novembro de 2019.
Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das
despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real
movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais,
exigindo a observação das seguintes normas: [...]
§ 5º Os relatórios emitidos pelas áreas técnicas dos tribunais eleitorais devem ser fundamentados
estritamente com base na legislação eleitoral e nas normas de contabilidade, vedado opinar sobre
sanções aplicadas aos partidos políticos, cabendo aos magistrados emitir juízo de valor. [grifo
nosso]
GEOVANA RODRIGUES PEREIRA
Técnica Judiciária

PROCESSO: 22-77.2018.6.11.0013
Assunto: Prestação de Contas Partidária Anual - 2017
Partido Político: Partido Social Cristão - PSC
Advogado: Josue Alves Nascimento - OAB/MT n. 20.466/0
Município: Barra do Bugres-MT
Meritíssimo Juiz Eleitoral,
Tratam os presentes autos de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa ao
Exercício de 2017 apresentada pelo órgão municipal do Partido Social Cristão - PSC do Município
de Barra do Bugres, a respeito das quais esta Unidade Técnica, nos termos do art. 32 da Lei nº
9.096, de 1995 e art. 45, da Resolução TSE 23.546/2017, tem a manifestar-se e certificar o que se
segue:
1. Inciso I do art. 45 da Resolução nº 23.546/2017: foi publicado o edital com o nome do órgão
partidário e respectivos responsáveis, bem como certificado o decurso de prazo sem apresentação
de impugnação (fls. 18-19).
2. Inciso II do art. 45 da Resolução nº 23.546/2017: foram juntados os extratos bancários enviados
à Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º, revelando-se ausência de trânsito de recursos
financeiros (fl. 23).
3. Inciso III do art. 45 da Resolução nº 23.546/2017: certifico que, de acordo com dados fornecidos
pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, a agremiação
não recebeu recursos do Fundo Partidário nem emitiu recibos de doação (fl. 20-22).
Isto posto, e com base §5°, art. 34 da Lei. n. 9.096/1995 este órgão técnico se abstém de opinar
quanto as sanções, em tese, que podem ser aplicadas à agremiação em análise.
À consideração superior.
Barra do Bugres, 06 de novembro de 2019.
Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das
despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real
movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais,
exigindo a observação das seguintes normas: [...]
§ 5º Os relatórios emitidos pelas áreas técnicas dos tribunais eleitorais devem ser fundamentados
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§ 5º Os relatórios emitidos pelas áreas técnicas dos tribunais eleitorais devem ser fundamentados
estritamente com base na legislação eleitoral e nas normas de contabilidade, vedado opinar sobre
sanções aplicadas aos partidos políticos, cabendo aos magistrados emitir juízo de valor. [grifo
nosso]
GEOVANA RODRIGUES PEREIRA
Técnica Judiciária

PROCESSO: 88-23.2019.6.11.0013
Assunto: Prestação de Contas Partidária Anual - 2018
Partido Político: Partido Social Cristão - PSC
Advogado: Saulo Almeida Alves - OAB/MT n. 13.615 e outros
Município: Porto Estrela-MT
Meritíssimo Juiz Eleitoral,
Tratam os presentes autos de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa ao
Exercício de 2018 apresentada pelo órgão municipal do Partido Social Cristão - PSC do Município
de Porto Estrela, a respeito das quais esta Unidade Técnica, nos termos do art. 32 da Lei nº 9.096,
de 1995 e art. 45, da Resolução TSE 23.546/2017, tem a manifestar-se e certificar o que se segue:
1. Inciso I do art. 45 da Resolução nº 23.546/2017: foi publicado o edital com o nome do órgão
partidário e respectivos responsáveis, bem como certificado o decurso de prazo sem apresentação
de impugnação (fls. 20-21).
2. Inciso II do art. 45 da Resolução nº 23.546/2017: foram juntados os extratos bancários enviados
à Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º, revelando-se ausência de trânsito de recursos
financeiros (fl. 25).
3. Inciso III do art. 45 da Resolução nº 23.546/2017: certifico que, de acordo com dados fornecidos
pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, a agremiação
não recebeu recursos do Fundo Partidário nem emitiu recibos de doação (fl. 23-24 e 26).
Isto posto, e com base §5°, art. 34 da Lei. n. 9.096/1995 este órgão técnico se abstém de opinar
quanto as sanções, em tese, que podem ser aplicadas à agremiação em análise.
À consideração superior.
Barra do Bugres, 06 de novembro de 2019.
Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das
despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real
movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais,
exigindo a observação das seguintes normas: [...]
§ 5º Os relatórios emitidos pelas áreas técnicas dos tribunais eleitorais devem ser fundamentados
estritamente com base na legislação eleitoral e nas normas de contabilidade, vedado opinar sobre
sanções aplicadas aos partidos políticos, cabendo aos magistrados emitir juízo de valor. [grifo
nosso]
GEOVANA RODRIGUES PEREIRA
Técnica Judiciária

PROCESSO: 98-67.2019.6.11.0013
Assunto: Prestação de Contas Partidária Anual - 2018
Partido Político: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Município: Denise-MT
Meritíssimo Juiz Eleitoral,
Tratam os presentes autos de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos relativa ao
Exercício de 2018 apresentada pelo órgão municipal do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do
Município de Denise, a respeito das quais esta Unidade Técnica, nos termos do art. 32 da Lei nº
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Município de Denise, a respeito das quais esta Unidade Técnica, nos termos do art. 32 da Lei nº
9.096, de 1995 e art. 45, da Resolução TSE 23.546/2017, tem a manifestar-se e certificar o que se
segue:
1. Inciso I do art. 45 da Resolução nº 23.546/2017: foi publicado o edital com o nome do órgão
partidário e respectivos responsáveis, bem como certificado o decurso de prazo sem apresentação
de impugnação (fls. 18-19).
2. Inciso II do art. 45 da Resolução nº 23.546/2017 foram juntados os extratos bancários enviados
à Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º, revelando-se ausência de trânsito de recursos
financeiros (fl. 23).
3. Inciso III do art. 45 da Resolução nº 23.546/2017: certifico que, de acordo com dados fornecidos
pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, a agremiação
não recebeu recursos do Fundo Partidário nem emitiu recibos de doação (fl. 21-22 e 24).
Isto posto, e com base §5°, art. 34 da Lei. n. 9.096/1995 este órgão técnico se abstém de opinar
quanto as sanções, em tese, que podem ser aplicadas à agremiação em análise.
À consideração superior.
Barra do Bugres, 06 de novembro de 2019.
Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das
despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real
movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais,
exigindo a observação das seguintes normas: [...]
§ 5º Os relatórios emitidos pelas áreas técnicas dos tribunais eleitorais devem ser fundamentados
estritamente com base na legislação eleitoral e nas normas de contabilidade, vedado opinar sobre
sanções aplicadas aos partidos políticos, cabendo aos magistrados emitir juízo de valor. [grifo
nosso]
GEOVANA RODRIGUES PEREIRA
Técnica Judiciária

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

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
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. 3043

Cuiabá, quinta-feira, 07 de novembro de 2019

45

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 20ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 30-96.2019.6.11.0020 - CLASSE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Protocolo: 15/2019
Partido Interessado: PHS - Partido Humanista da Solidariedade
Advogado: Nelson Pedroso Junior, OAB/MT n. 11.226-B
Vistos etc.
Trata-se de procedimento instaurado em decorrência da omissão da Prestação de Contas do
Partido Humanista da Solidariedade - PHS, representação municipal de Nossa Senhora do
Livramento, Eleições 2018.
Em não havendo a agremiação apresentado as contas no prazo legal, foi determinada a autuação
e instrução do procedimento.
Regularmente intimado, o Partido não se manifestou no prazo legal, conforme certidão de fls. 8,
entretanto, logo em seguida apresentou a prestação de contas.
Os autos foram instruídos com a certidão emitida pelo Cartório Eleitoral, às fls. 42, de que não foi
identificada a emissão de extratos bancários, bem como não foram identificados repasses de
recursos provenientes do Fundo Partidário, segundo informações da unidade competente do TRE
/MT.
Instado a se manifestar o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo recebimento das contas.
É o relatório. Passo a decidir.
A princípio, cabe fazer um breve introito sobre as normas acerca da prestação de contas pelos
partidos políticos presentes no ordenamento jurídico brasileiro.
De início, cabe registrar que a prestação de contas constitui um dever atribuído aos partidos
políticos que possui assento constitucional. Nesse sentido dispõe a Constituição Federal sobre os
princípios que orientam a atividade político-partidária em seu artigo 17: 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.
Por sua vez, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou a apresentação das prestações de contas
das Eleições 2018 através da Resolução TSE nº 23.553/2017. O normativo prevê que, em seu art.
52, que "As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III)" sem destaque no original.
Feitas tais considerações iniciais, passa-se à análise das contas que constituem o objeto dos
presentes autos.
Verifica-se no caso vertente que o Partido apresentou suas contas sem movimentação financeira.
Com efeito, de acordo com os preceitos normativos que regem a matéria, as contas devem ser
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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Com efeito, de acordo com os preceitos normativos que regem a matéria, as contas devem ser
recebidas e aprovadas, eis que, em análise técnica, não foram encontrados elementos que
indicassem que o Partido interessado tenha recebido recursos ou contraído despesas durante as
Eleições 2018.
A propósito, o Ministério Público Eleitoral declarou, em sua judiciosa manifestação, que em nada
se opõe ao recebimento das contas do Prestador.
Destarte, nos termos da legislação e da jurisprudência de regência é de rigor a declaração de
regularidade e aprovação das contas.
Diante do exposto, em consonância ao judicioso parecer do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS as contas do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, representação municipal
de Nossa Senhora do Livramento, referente às Eleições 2018, nos termos do artigo 77, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pelo cartório, arquivem-se os autos
independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.
Proceda-se ao registro no SICO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o Partido nos termos da Portaria nº 5/2019/20ªZE/MT e o
parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 29 de outubro de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 21ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
CART 77-67.2019.6.11.0021
Processo n. 77-67.2019.6.11.0021 - Protocolo 16.889/2019 Ante o teor da certidão do oficial de
justiça(fl. 17), REDESIGNO a solenidade precedentemente agendada para o dia 4 de fevereiro de
2020, às 16h30min. Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade processual,
DETERMINO que se realizem buscas nos sistemas InfoJud/InfoSeg, Renajud e Siel, visando obter
informações a respeito do atual endereço do denunciado. Com a juntada dos extratos, que seguem
no anexo, proceda-se a citação do denunciado, registrano-se o referencial de endereço informado
na certidão acostada à fl. 17, bem como todos os referenciais de endereços indicados nos extratos
dos sistemas anexos. No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá empreender
diligências no sentido de localizar o denunciado na empresa Bunge Alimentos S/A (Lucas do Rio
Verde/MT e Tapurah/MT), bem como proceder a intimação do representante do Grupo Mussi (Av.
Mato Grosso, 139 - Cidade Nova, nesta urbe), para que informe o endereço do denunciado.
Intimem-se. Lucas do Rio Verde, em 04 de novembro de 2019.
CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 22ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO Nº 0600024-34.2019.6.11.0022
PETIÇÃO CÍVEL (241)
REQUERENTES: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PMDB, JORGE YOSHIAKI YANAI, SILVIO
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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REQUERENTES: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PMDB, JORGE YOSHIAKI YANAI, SILVIO
CESAR DA SILVA
ADVOGADA DOS REQUERENTES: LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - MT20091/O
EDITAL Nº 31/2019
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 22ª 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, que o diretório
do Movimento Democrático Brasileiro do município de Sinop/MT, por meio de seus representantes,
apresentou pedido de regularização da situação de inadimplência referente ao exercício de 2017,
trazendo a esta Justiça Especializada, para conhecimento de todos, o Balanço Patrimonial e a
Demonstração do Resultado, os quais estarão disponíveis para consulta no link abaixo descrito:
Processo nº: 0600024-34.2019.6.11.0022
Acesso: http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/conta_partidaria-mdb-sinop-201720191106111944625-daf4113db0438a6557b8571fcad6db8c.pdf
Assim, no prazo de 15 (quinze) dias a partir desta publicação, qualquer interessado pode examinar
a referida prestação de contas e obter cópias mediante prévia identificação, registro e pagamento
das respectivas custas de reprografia, perante o Cartório da 22ª Zona Eleitoral de Mato Grosso.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo Senhor
Juiz Eleitoral publicar o presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Sinop - MT, aos seis dias do mês de novembro do ano de dois
mil e dezenove. Eu, Maria Sílvia Sorano Mazzo Zugaibe, _________, Chefe de Cartório, digitei.
MARIA SILVIA SORANO MAZZO ZUGAIBE
Chefe de Cartório
Portaria n° 1/2012

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600007-95.2019.6.11.0022
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600007-95.2019.6.11.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE
SINOP MT
REQUERENTE: JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL DE SINOP MT
INTERESSADOS: ANTONIA MARIA NUNES, ANTONIO CARLOS HENRIQUE LUIS, CARLOS
ALBERTO DE OLIVEIRA, CARLOS RODRIGUES DE SOUZA, CLÁUDIO BRASILIANA
FERREIRA, EDINILZA OLIVEIRA GOMES, EDUARDO GUSATTI, EVALDO BATISTA DO
NASCIMENTO, FLAVIO SAMPAIO LIRA, GILBERTO FERREIRA, JAIR CAMARGO
SENTENÇA
Cuida-se de procedimento instaurado em atendimento às disposições contidas na Orientação CRE
/MT nº 02/2019, tendente à verificação da regularidade da anotação de ASE no cadastro de
eleitores, especialmente o ASE 540, referente à ocorrência a ser examinada em pedido de registro
de candidatura.
Após o recebimento da lista de eleitores com ASE 540 anotados em seus cadastros eleitorais há
mais de 8 (oito) anos, e passíveis, em tese, de regularização por decurso de prazo, o Cartório
Eleitoral procedeu à busca no arquivo e separação dos formulários de comunicação que
originaram o registro do ASE 540.
Em posse das comunicações, foi informada pela Chefe de Cartório (documento ID nº 48973), a
possiblidade de inativação do ASE 540, em virtude do transcurso de tempo, para os eleitores
Antonia Maria Nunes, Antonio Carlos Henrique Luis, Carlos Alberto de Oliveira, Carlos Rodrigues
de Souza, Cláudio Brasiliana Ferreira, Edinilza Oliveira Gomes, Eduardo Gusatti, Evaldo Batista do
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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de Souza, Cláudio Brasiliana Ferreira, Edinilza Oliveira Gomes, Eduardo Gusatti, Evaldo Batista do
Nascimento, Flavio Sampaio Lira, Gilberto Ferreira e Jair Camargo.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral não se opôs à inativação do registro do ASE
540 do cadastro dos eleitores (ID nº 69333).
Formalizados, os autos vieram conclusos.
É a síntese necessária. Decido.
Da leitura do disposto no artigo 1º, I, e, da Lei Complementar nº 64/90 tem-se que são inelegíveis
para qualquer cargo os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena.
A análise dos autos demonstra inequivocamente o transcurso do lapso temporal de 8 (oito) anos
do registro do ASE 540 no cadastro dos eleitores Antonia Maria Nunes, Antonio Carlos Henrique
Luis, Carlos Alberto de Oliveira, Carlos Rodrigues de Souza, Cláudio Brasiliana Ferreira, Edinilza
Oliveira Gomes, Eduardo Gusatti, Evaldo Batista do Nascimento, Flavio Sampaio Lira, Gilberto
Ferreira e Jair Camargo, de modo que sua inativação é medida que se impõe.
Isto posto, acolho a informação ID nº 48973 e determino a inativação do registro do ASE 540 do
cadastro dos eleitores Antonia Maria Nunes (inscrição eleitoral nº 0615 7243 0680), Antonio Carlos
Henrique Luis (inscrição eleitoral nº 1920 2070 0167), Carlos Alberto de Oliveira (inscrição eleitoral
nº 0109 3056 1864), Carlos Rodrigues de Souza (inscrição eleitoral nº 0251 3836 1872), Cláudio
Brasiliana Ferreira (inscrição eleitoral nº 0137 9729 1988), Edinilza Oliveira Gomes (inscrição
eleitoral nº 0284 5617 1830), Eduardo Gusatti (inscrição eleitoral nº 0699 7658 0493), Evaldo
Batista do Nascimento (inscrição eleitoral nº 0206 6566 1805), Flavio Sampaio Lira (inscrição
eleitoral nº 0281 0522 1821), Gilberto Ferreira (inscrição eleitoral nº 0147 3351 1805) e Jair
Camargo (inscrição eleitoral nº 0713 7004 0680), por meio do registro do ASE 558.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Publique-se e intimem-se.
Mario Augusto Machado
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600008-80.2019.6.11.0022
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600008-80.2019.6.11.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE
SINOP MT
REQUERENTE: JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL DE SINOP MT
INTERESSADOS: JOÃO BATISTA DA SILVA SOARES, JOSE ANTONIO CAVALCANTE, JOSE
DARCI DA SILVA, LOURIVAL MOREIRA DA SILVA, MARINALVA PEREIRA DE SOUZA, PAULO
LEANDRO LEITE FERREIRA, VALDIR FORTES, VALDIR MARTINS DA SIVLA, VALMOR
SERGIO GROLLI, ZELIA TOMAZ DA SILVA
SENTENÇA
Cuida-se de procedimento instaurado em atendimento às disposições contidas na Orientação CRE
/MT nº 02/2019, tendente à verificação da regularidade da anotação de ASE no cadastro de
eleitores, especialmente o ASE 540, referente à ocorrência a ser examinada em pedido de registro
de candidatura.
Após o recebimento da lista de eleitores com ASE 540 anotados em seus cadastros eleitorais há
mais de 8 (oito) anos, e passíveis, em tese, de regularização por decurso de prazo, o Cartório
Eleitoral procedeu à busca no arquivo e separação dos formulários de comunicação que
originaram o registro do ASE 540.
Em posse das comunicações, foi informada pela Chefe de Cartório (documento ID nº 49063), 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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Em posse das comunicações, foi informada pela Chefe de Cartório (documento ID nº 49063), a
possiblidade de inativação do ASE 540, em virtude do transcurso de tempo, para os eleitores João
Batista da Silva Soares, Jose Antonio Cavalcante, Jose Darci da Silva, Lourival Moreira da Silva,
Marinalva Pereira de Souza, Paulo Leandro Leite Ferreira, Valdir Fortes, Valdir Martins da Sivla,
Valmor Sergio Grolli e Zelia Tomaz da Silva.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral não se opôs à inativação do registro do ASE
540 do cadastro dos eleitores (ID nº 69348).
Formalizados, os autos vieram conclusos.
É a síntese necessária. Decido.
Da leitura do disposto no artigo 1º, I, e, da Lei Complementar nº 64/90 tem-se que são inelegíveis
para qualquer cargo os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena.
A análise dos autos demonstra inequivocamente o transcurso do lapso temporal de 8 (oito) anos
do registro do ASE 540 no cadastro dos eleitores João Batista da Silva Soares, Jose Antonio
Cavalcante, Jose Darci da Silva, Lourival Moreira da Silva, Marinalva Pereira de Souza, Paulo
Leandro Leite Ferreira, Valdir Fortes, Valdir Martins da Sivla, Valmor Sergio Grolli e Zelia Tomaz da
Silva, de modo que sua inativação é medida que se impõe.
Isto posto, acolho a informação ID nº 49063 e determino a inativação do registro do ASE 540 do
cadastro dos eleitores João Batista da Silva Soares (inscrição eleitoral nº 0246 7257 1821), Jose
Antonio Cavalcante (inscrição eleitoral nº 0129 7941 1848), Jose Darci da Silva (inscrição eleitoral
nº 0223 4730 1856), Lourival Moreira da Silva (inscrição eleitoral nº 0107 0480 1996), Marinalva
Pereira de Souza (inscrição eleitoral nº 0198 5760 0680), Paulo Leandro Leite Ferreira (inscrição
eleitoral nº 0224 9910 1856), Valdir Fortes (inscrição eleitoral nº 0035 9673 1872), Valdir Martins
da Sivla (inscrição eleitoral nº 0310 4617 1872), Valmor Sergio Grolli (inscrição eleitoral nº 0023
7491 1899) e Zelia Tomaz da Silva (inscrição eleitoral nº 0166 8720 1856), por meio do registro do
ASE 558.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Publique-se e intimem-se.
Mario Augusto Machado
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600009-65.2019.6.11.0022
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600009-65.2019.6.11.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE
SINOP MT
REQUERENTE: JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL DE SINOP MT
INTERESSADO: MARIA DE FATIMA DE CASTILHO
SENTENÇA
Cuida-se de procedimento instaurado em atendimento às disposições contidas na Orientação CRE
/MT nº 02/2019, tendente à verificação da regularidade da anotação de ASE no cadastro de
eleitores, especialmente o ASE 540, referente à ocorrência a ser examinada em pedido de registro
de candidatura.
Após o recebimento da lista de eleitores com ASE 540 anotados em seus cadastros eleitorais há
mais de 8 (oito) anos, e passíveis, em tese, de regularização por decurso de prazo, o Cartório
Eleitoral procedeu à busca no arquivo e separação dos formulários de comunicação que
originaram o registro do ASE 540.
Em posse das comunicações, foi informada pela Chefe de Cartório (documento ID nº 49158), 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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Em posse das comunicações, foi informada pela Chefe de Cartório (documento ID nº 49158), a
possiblidade de inativação do ASE 540, em virtude do transcurso de tempo, para a eleitora Maria
de Fatima de Castilho.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral não se opôs à inativação do registro do ASE
540 do cadastro da eleitora (ID nº 69411).
Formalizados, os autos vieram conclusos.
É a síntese necessária. Decido.
Da leitura do disposto no artigo 1º, I, o, da Lei Complementar nº 64/90 tem-se que são inelegíveis
para qualquer cargo os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo
administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contados da decisão, salvo se o ato houver
sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário.
A análise dos autos demonstra inequivocamente o transcurso do lapso temporal de 8 (oito) anos
do registro do ASE 540 no cadastro da eleitora Maria de Fatima de Castilho, de modo que sua
inativação é medida que se impõe.
Isto posto, acolho a informação ID nº 49158 e determino a inativação do registro do ASE 540 do
cadastro da eleitora Maria de Fatima de Castilho (inscrição eleitoral nº 0599 5869 0639), por meio
do registro do ASE 558.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Publique-se e intimem-se.
Mario Augusto Machado
Juiz Eleitoral

ATOS DA 23ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600001-85.2019.6.11.0023
JUSTIÇA ELEITORAL 023ª ZONA ELEITORAL DE COLÍDER MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600001-85.2019.6.11.0023 / 023ª ZONA
ELEITORAL DE COLÍDER MT
REQUERENTE: DEMOCRATAS - DEM INTERESSADO: DORIS REJANE DA ROSA SGUIZARDI,
ODAIR JOSE DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: JULIANO SGUIZARDI - MT16483/O
EDITAL Nº 028/2019
A Exmª. Senhora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, MM. Juíza da 23ª Zona Eleitoral
/MT, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, por este meio,
nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, divulga o recebimento da Declaração de
Ausência de Movimentação financeira referente ao exercício de 2018, apresentada pelo seguinte
partido, do município de Colíder/MT:
Ficam também através deste edital, todos cientes de que, no prazo de três (3) dias, contados a
partir da publicação deste, qualquer interessado poderá apresentar impugnação, que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência
de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou
publicar o presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Colíder-MT, 30 de outubro de 2019.
Leonardo da Silva Araújo
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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Leonardo da Silva Araújo
Analista Judiciário
(Aut. Portaria 002/2018)

DECISÕES
PROCESSO Nº 40-34.2019.6.11.0023 - PA
Classe: Processo Administrativo
Assunto: Revisão de eleitorado - coleta de dados biométricos
Interessado: Juízo da 23ª Zona Eleitoral
Vistos etc.
Foram apresentados requerimentos (fls. 46 e 52) de registro de ASE 396 por eleitores que
possuem dificuldade de locomoção em virtude de doenças e/ou deficiências físicas. Os pedidos
vieram devidamente instruídos com cópias da documentação dos requerentes e laudos/receituários
/atestados médicos comprobatórios da deficiência ou doença que dificulta a locomoção (fls. 47/51
e 53/55).
Considerando que a documentação apresentada nos petitórios demonstra que o exercício do voto
é oneroso ou impossível aos requerentes, e, a manutenção desta condição pode causar prejuízos,
tais como, geração de multas e/ou cancelamento da inscrição, defiro os pedidos apresentados e
determino, com base no Art. 2º, § 2º, da Resolução TSE 21.920/2004, o registro do código ASE
396, motivo 4, para os eleitores requerentes.
Por fim, fica a Serventia Eleitoral devidamente autorizada a lançar de ofício código ASE 396,
motivo 4, no cadastro eleitoral de eleitores que, porventura, apresentem requerimento nesse
sentido, condicionada a apresentação de seus documentos pessoais e laudos/receituários
/atestados médicos comprobatórios da deficiência ou doença que dificulta a locomoção, os quais
deverão ser devidamente juntados nos presentes autos.
Cumpra-se.
Colíder - MT, 06 de novembro de 2019.
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 4-89.2019.6.11.0023 - CPG
Classe: Correição de Primeiro Grau - CPG
Vistos.
Trata-se de correição Ordinária realizada no Cartório da 23ª Zona Eleitoral de Colíder/MT,
conforme preceitua o Prov. 17/2012 da Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Foi expedido Edital de nº 003/2019 (fl. 04), sendo publicado no Átrio do Cartório Eleitoral na data
de 21/02/2019 e DJE/TRE-MT em 25/02/2019, conforme documentos de fls. 04/05.
Comunicou-se à douta representante do Ministério Público Eleitoral (fl. 06).
Os trabalhos iniciaram no dia 08/04/2019 às 07h30min e encerram no dia 11/04/2019 às 13h30min.
Findo os trabalhos, foi lavrada Ata de Correição (fls. 80/90V), na qual, em síntese, constatou-se
que o Cartório Eleitoral executa suas atividades com zelo e presteza, mantendo seu acervo
processual abaixo da média do Estado, o que contribuiu para que a Serventia Eleitoral figurasse
em segundo lugar dentre os Cartórios Eleitorais do Estado no biênio 2017/2018.
Verificou-se que foram cumpridas as recomendações da Corregedoria Regional Eleitoral,
apontadas na correição do ano de 2018.
Foram apontadas a necessidade de proceder ajustes nas rotinas do Cartório Eleitoral,
notadamente quanto ao controle de protocolos e anotações de códigos ASE.
Juntaram-se aos autos, o Relatório de Correição Ordinária do SICEL - Sistema de Inspeções e
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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Juntaram-se aos autos, o Relatório de Correição Ordinária do SICEL - Sistema de Inspeções e
Correições (fls. 91/119)
Nos termos do parágrafo único do art. 10, do provimento 17/2012, foi encaminhada cópia da Ata de
Correição à Corregedoria Regional Eleitoral do Mato Grosso, via PAE nº 2684/2019, conforme
certidão de p.121.
As determinações contidas na Ata de Correição foram devidamente cumpridas pelo Chefe de
Cartório, conforme certidões de p. 122/123.
Ante o exposto, considerando o término dos trabalhos de correição no Cartório da 23ª Zona
eleitoral, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do presente feito com as baixas necessárias.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
Colíder - MT, 05 de novembro de 2019.
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 18-73.2019.6.11.0023 - DM
Classe: Descarte de Material
Interessado: Juízo da 23ª Zona Eleitoral
Vistos etc.
Tendo em vista o exaurimento do propósito do presente feito, arquive-se em local próprio, com a
devida baixa.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
Colíder - MT, 6 de novembro de 2019.
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE
Juíza Eleitoral

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 137-28.2019.6.11.0025
Vistos,
Trata-se de requerimento de expedição de certidão de quitação eleitoral, pleiteada por José Maria
dos Santos. Acostaram-se documentos e relatórios médicos que descrevem que o requerente
sofreu uma fratura no acetábulo em 20/09/2019, indicando tratamento cirúrgico. Porém, não há
documentos que comprovem a realização da cirurgia.
É breve o relatório. Decido.
Diante do requerimento e dos documentos acostados aos autos, defiro a realização de nova
inscrição eleitoral para o requerente, tendo em vista que somente foram encontrados dados
semelhantes no cadastro de perda e suspensão e a emissão da certidão de quitação eleitoral
correspondente, após o pagamento das multas devidas. Para futuras justificativas de ausência às
urnas, o requerente deverá comprovar, por atestado médico, que possui dificuldade de locomoção
/deficiência que torne dificultoso o exercício do voto.
P.R.I. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Após, arquive-se com as anotações de
praxe.
Pontes e Lacerda-MT, 04 de novembro de 2019.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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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CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 53-27.2019.6.11.0025
Vistos etc.
Trata-se de pedido da ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE NOSSA
SENHORA APARECIDA que postula a criação de seção eleitoral na Comunidade Bocaina (Escola
Municipal Monteiro Lobato) ou a transferência da seção eleitoral nº 202 da Escola Municipal São
Sebastião para a Escola Municipal Monteiro Lobato, tendo em vista que a quantidade de famílias
que residem na Comunidade Bocaina é maior do que a da Comunidade São Sebastião, bem como
que os moradores da Comunidade Bocaina têm idade superior aos moradores da Comunidade
São Sebastião.
Consta do requerimento que a distância entre a Comunidade Bocaina e o local de votação situado
na Comunidade São Sebastião é de 25 km.
Alegou, ainda, que não houve transporte gratuito de eleitores disponibilizado pela Justiça Eleitoral
nas últimas 02 (duas) eleições.
Instadas a se manifestar, a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal de Vila Bela da Santíssima
Trindade opinaram pela criação de um novo local de votação na Escola Municipal Monteiro Lobato,
sem a extinção do local de votação situado na Escola Municipal São Sebastião, uma vez que a
Comunidade Bocaina possui atualmente mais de 110 (cento e dez) eleitores.
A Associação dos produtores Rurais da Comunidade Nossa Senhora Aparecida - Bocaina foi
intimada para que se manifestasse acerca das condições da Escola Monteiro Lobato para ser local
de votação, porém, permaneceu inerte.
Breve relatório. Decido.
Conforme relatório extraído do Sistema ELO, ora anexado, a seção nº 202 da Escola Municipal
São Sebastião possui 287 (duzentos e oitenta e sete) eleitores aptos. Portanto, se a Comunidade
Bocaina possui, aproximadamente, 110 (cento e dez) eleitores, a Comunidade São Sebastião
possui 177 (cento e setenta e sete) eleitores, não sendo justificável a transferência do local de
votação da Escola Municipal São Sebastião para a Escola Municipal Monteiro Lobato, uma vez que
esta última possui mais eleitores que a primeira.
Quanto à informação de que não houve transporte de eleitores nas últimas duas eleições da
Comunidade Bocaina para a Comunidade São Sebastião, esta não pode prosperar. Em consulta
ao Edital nº 075/2018, que disciplinou os percursos do transporte gratuito de eleitores referentes ao
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade nas Eleições de 2018, publicado no DJE nº 2746,
de 22/09/2018, verifica-se que a LINHA 06 atendeu a Comunidade Bocaina, transportando
eleitores gratuitamente até a Comunidade São Sebastião.
Do mesmo modo, em 2016, também fora realizado transporte gratuito de eleitores que atendeu à
Comunidade Bocaina (LINHA 07), conforme Ata da Reunião nº 19 - 25ª ZE/MT, realizada no dia 09
/09/2016, às 17h.
A distância entre as mencionadas Comunidades é de 25 (vinte e cinco) quilômetros e estão
situadas na Zona Rural do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.
Existem Comunidades situadas na Zona Rural de Vila Bela da Santíssima Trindade que estão mais
distantes dos locais de votação correspondentes do que a Comunidade Bocaina e a Escola
Municipal São Sebastião.
Ademais, considerando que a grave crise econômica pela qual atravessa o nosso país repercute
nas receitas da União, acarretando ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso um forte
contingenciamento, comprometendo a regular realização das Eleições vindouras, apesar dos
esforços já eivados.
Considerando o aumento de gastos com a criação de um novo local de votação, com a
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Considerando o aumento de gastos com a criação de um novo local de votação, com a
convocação de novos mesários, coordenador de local de votação, apoio logístico, técnicos de
urna, aparelhos de transmissão remota de informações sobre votação, alimentação, requisição de
veículos, novas urnas de votação/urnas de contingência, que não se justifica pela distância entre
as duas comunidades.
Considerando, ainda, a dificuldade em requisitar veículos nos órgãos públicos de Vila Bela da
Santíssima Trindade para que seja realizado o transporte de urnas e materiais de votação, tendo
em vista o número de locais de votação existentes nas Eleições de 2018 e o número de veículos
disponibilizados à Justiça Eleitoral.
Considerando, também, o baixo efetivo policial observado nos últimos pleitos para propiciar
segurança e tranquilidade aos mesários, coordenadores, candidatos e eleitores, destacando-se
que não havia possibilidade de permanência de policiais fixos em diversos locais de votação da
Zona Rural, fato que ensejou rondas que nem sempre atenderam às necessidades de vigilância
dos respectivos locais de votação da Zona Rural.
Considerando a inércia dos requerentes em demonstrar a viabilidade da estrutura da Escola
Municipal Monteiro Lobato para se tornar local de votação.
Nesse sentido, a Criação de Novo Local de Votação na Comunidade mencionada acarretaria em
sobrecarga orçamentária, bem como seria desproporcional, tendo em vista que existem
Comunidades que estão mais distantes do que 25 km do local de votação respectivo no Município
de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT. Logo, INDEFIRO o requerimento de Criação de Local de
Votação na Comunidade Nossa Senhora Aparecida - Bocaina.
P.R.I.
Cumpra-se.
Dê ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Pontes e Lacerda-MT, 04 de novembro de 2019.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO Nº: 135-58.2019.6.11.0025
1. Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de
contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos, à luz das regras
estabelecidas pela Lei n.º 9.096/1995 e pela Resolução TSE n.º 23.546/2017.
1.1. Diante da apresentação da declaração de ausência de Movimentação de Recursos
Financeiros, foi determinada a publicação do edital, nº 89/2019 no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral DJE/TRE/MT, na data de 30 de outubro de 2019, sobre o fato da apresentação da referida
declaração pelo Partido Político Municipal.
1.2. Decorrido o prazo de três dias da publicação do edital, não houve manifestação pelos
legitimados de impugnação sobre a declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
protocolada pelo órgão partidário.
2. Em consulta aos documentos apresentados pela agremiação partidária e as informações
disponibilizadas por outros órgãos à justiça eleitoral:
2.1. Não foram apresentados os extratos bancários referentes ao período (exercício financeiro de
2018), uma vez que não houve a abertura de conta bancária em determinado período.
2.2. Não se constatou a existência de emissão de recibos de doação e registro de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário.

2.3. Pela análise das peças e das informações o partido político não recebeu recursos de fontes
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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2.3. Pela análise das peças e das informações o partido político não recebeu recursos de fontes
vedadas e de origem não identificadas.
3. Desta forma, ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida nesta prestação
de contas, manifesta-se este analista:
3.1. Pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas apresentadas, nos termos do art. 45, II, da
Resolução-TSE nº 23.546/2017.
3.2. Em seguida, faço vistas dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação segundo
dispõe o art.45 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
4. Após, pela conclusão dos autos à autoridade judicial, nos termos do art. 45 da Resolução TSE
nº. 23.546/2017, para julgamento.
Pontes e Lacerda, 06 de novembro de 2019.
CRISTÓVAN LUCAS OLIVEIRA ROCHA
Estagiário

PROCESSO Nº: 136-43.2019.6.11.0025
Parecer Conclusivo
1. Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de
contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos, à luz das regras
estabelecidas pela Lei n.º 9.096/1995 e pela Resolução TSE n.º 23.546/2017.
1.1. Diante da apresentação da declaração de ausência de Movimentação de Recursos
Financeiros, foi determinada a publicação do edital, nº 88/2019 no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral DJE/TRE/MT, na data de 30 de outubro de 2019, sobre o fato da apresentação da referida
declaração pelo Partido Político Municipal.
1.2. Decorrido o prazo de três dias da publicação do edital, não houve manifestação pelos
legitimados de impugnação sobre a declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
protocolada pelo órgão partidário.
2. Em consulta aos documentos apresentados pela agremiação partidária e as informações
disponibilizadas por outros órgãos à justiça eleitoral:
2.1. Não foram apresentados os extratos bancários referentes ao período (exercício financeiro de
2017), uma vez que não houve a abertura de conta bancária em determinado período.
2.2. Não se constatou a existência de emissão de recibos de doação e registro de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário.
2.3. Pela análise das peças e das informações o partido político não recebeu recursos de fontes
vedadas e de origem não identificadas.
3. Desta forma, ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida nesta prestação
de contas, manifesta-se este analista:
3.1. Pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas apresentadas, nos termos do art. 45, II, da
Resolução-TSE nº 23.546/2017.
3.2. Em seguida, faço vistas dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação segundo
dispõe o art.45 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
4. Após, pela conclusão dos autos à autoridade judicial, nos termos do art. 45 da Resolução TSE
nº. 23.546/2017, para julgamento.
Pontes e Lacerda, 06 de novembro de 2019.
CRISTÓVAN LUCAS OLIVEIRA ROCHA
Estagiário

DESPACHOS
PROCESSO Nº 117-37.2019.6.11.0025
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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Vistos,
Considerando as manifestações do Partido requerente e do Ministério Público Eleitoral, determino
a intimação dos responsáveis pelo partido à época (Presidente: Sander Márcio Fernandes Leite e
Secretário de Finanças: Carlos Elias da Cunha), por intermédio de oficial de justiça, para que se
manifestem no prazo de 03 (três) dias.
Cumpra-se.
Pontes e Lacerda/MT, 05 de novembro de 2019.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 119-07.2019.6.11.0025
Vistos,
Considerando as manifestações do Partido requerente e do Ministério Público Eleitoral, determino
a intimação dos responsáveis pelo partido à época (Presidente: Sander Márcio Fernandes Leite e
Secretário de Finanças: Carlos Elias da Cunha), por intermédio de oficial de justiça, para que se
manifestem no prazo de 03 (três) dias.
Cumpra-se.
Pontes e Lacerda/MT, 04 de novembro de 2019.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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
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Municípios

Período

Meio

Cláudia / União do Sul

2017

Mecânico

2018

Mecânico

2014 e 2016

Mecânico

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
Cópias de processos findos

-

426-69.2011.6.11.0032
551-49.2012.6.11.0032

Mecânico

119-93.2013.6.11.0032
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

ATOS DA 34ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 44/2019 - ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO E 2ª VIA - 16
A 30 DE OUTUBRO DE 2019 - CHAPADA DOS GUIMARÃES, NOVA
BRASILÂNDIA E PLANALTO DA SERRA/MT
EDITAL Nº 44/2019
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO e 2ª VIA (16 a 30/10/2019)
O Excelentíssimo Senhor RAMON FAGUNDES BOTELHO, Juiz da 34ª Zona Eleitoral do Estado
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no art. 7º da Lei nº 6.996
/1982, faz saber a todos quanto deste edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente
aos partidos políticos e eleitores, que se encontra disponível para consulta, pelo prazo de 10 (dez)
dias, a relação de alistamentos, transferências, revisão e 2ª via - deferidas, de eleitores dos
Municípios de Chapada dos Guimarães, Planalto da Serra e Nova Brasilândia, relativa ao período
de 16 a 30 de outubro de 2019, nos termos do art. 7º da Lei nº 6.996/1982 e art. 45, §6º do Código
Eleitoral.

Faz saber também, nos termos do §1º, art. 7º da lei 6.996/1982 que o prazo de impugnação por
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Faz saber também, nos termos do §1º, art. 7º da lei 6.996/1982 que o prazo de impugnação por
parte dos partidos políticos é de 10 (dez) dias a contar da publicação do presente.
E, para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e sua cópia afixada no lugar de costume. Dado e passado
nesta cidade de Chapada dos Guimarães, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e
dezenove, (04/11/2019). Eu, _____________, Valéria Rafael das Mercês Aires Chrystal Gil,
Analista Judiciário, conferi o presente edital que é assinado pelo MM. Juiz da 34ª Zona Eleitoral.
Chapada dos Guimarães-MT, 4 de novembro de 2019.
RAMON FAGUNDES BOTELHO
Juiz Eleitoral

EDITAL 45/2019 - RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES CANCELADAS POR
FALECIMENTO - OUTUBRO/2019 - CHAPADA DOS GUIMARÃES, NOVA
BRASILÂNDIA E PLANALTO DA SERRA/MT
EDITAL Nº 45/2019
Relação de inscrições canceladas por falecimento no período de 1º a 31 de outubro de 2019.
O Excelentíssimo Senhor RAMON FAGUNDES BOTELHO, Juiz Da 34ª Zona Eleitoral do Estado
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao art. 71, IV c/c 77, II, ambos
do Código Eleitoral, torna pública a relação de inscrições eleitorais cancelados por registro de
falecimento, no âmbito deste juízo, no período de 1º a 31 de outubro de 2019, para eventual
contestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
E, para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e sua cópia afixada no lugar de costume. Dado e passado
nesta cidade de Chapada dos Guimarães, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil
e dezenove, (04/11/2019). Eu, _____________, Valéria Rafael das Mercês Aires Chrystal Gil Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente edital que é assinado pelo MM. Juiz da 34ª Zona
Eleitoral.
Chapada dos Guimarães-MT, 4 de novembro de 2019.
VALERIA RAFAEL DAS MERCES AIRES CHRYSTAL GIL
Chefe de Cartório

ATOS DA 35ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 39/2019
ÓBITOS - CANCELAMENTOS
O Exmo. Sr. Dr. Vagner Dupim Dias, MM. Juiz da 35ª Zona Eleitoral/MT, no uso de suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem ciência, nos termos do
artigo 71, IV c/c o artigo 77, ambos do Código Eleitoral, a relação das 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, conforme relação constante
no link abaixo:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-39-201920191105135932117-4c4b9e73eb1c0719f412d091aea28fac.pdf
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou o Exmo. Juiz Eleitoral a publicação do
presente Edital no DJE do TRE/MT e no átrio do Cartório Eleitoral. Eu, Waldomiro Júnior Ormond
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presente Edital no DJE do TRE/MT e no átrio do Cartório Eleitoral. Eu, Waldomiro Júnior Ormond
dos Santos, Chefe de Cartório desta Zona, digitei e assino o presente Edital, nos termos da
Portaria de Delegação nº 04/2015/35ªZE.
Juína/MT, 05/11/2019.
WALDOMIRO JUNIOR ORMOND DOS SANTOS
Chefe de Cartório

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

EDITAL Nº 54/2019
RELAÇÃO DE OPERAÇÕES REALIZADAS NO CADASTRO ELEITORAL NO PERÍODO DE 16
DE A 31 DE OUTUBRO DE 2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, Juiz da 38ª Zona Eleitoral, determinou e
o Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela Portaria nº 5/2015/38ªZE, torna pública, para
conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, em cumprimento ao art. 45, §6º, do Código
Eleitoral e aos itens 6 a 8 da Orientação nº 1/2009/CRE-MT, a relação das operações realizadas
no Cadastro Nacional de Eleitores, no âmbito deste Juízo, no período de 16 a 31 de outubro de
2019, sendo deferidas as constantes na relação anexa, que, desde já, ficam fazendo parte deste
edital, estando também disponível para consulta através do link:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-54-201920191106133932869-7c398a48001056b618586b036096bcf9.pdf

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
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E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico e no átrio do Cartório
Eleitoral. NADA MAIS.
Santo Antônio do Leverger-MT, 06 de novembro de 2019.
ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA
Chefe de Cartório

DECISÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 264-29.2016.6.11.0038
REQUERENTE: JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO
ADVOGADO: LAURO DE CARVALHO - OAB/MT Nº 7015
Vistos etc.
Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo requerente aludindo
omissão na decisão exarada às fls. 40/42, que teria deixado de apreciar a nulidade da intimação
realizada via edital (fl. 16).
Instado a manifestar-se, à fl. 63, o Ministério Público Eleitoral requer o não conhecimento dos
embargos de declaração, uma vez que o instrumento apresentado não possuiria requisito de
admissibilidade já que ele se presta a sanar decisões judiciais que contenham em si obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
O Parquet pugna, ainda, caso os embargos sejam conhecidos, que eles sejam improvidos em
razão de não haver nulidade no procedimento de intimação da parte embargante.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
Conforme preceitua o Código de Processo Civil em seu art. 1.022, cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .
Razão assiste ao órgão do Ministério Público Eleitoral. De fato, carecem de razão os embargos,
tendo em vista inexistir qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Isto posto, conheço, por tempestivos, mas nego provimento aos embargos de declaração opostos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Às providências.
Santo Antônio de Leverger/MT, 5 de novembro de 2019.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
PROCESSO Nº 15-44.2017.6.11.0038
Espécie: Ação Penal
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: Vandimilso Miguel dos Anjos
Réu: Paulo Eugenio de Oliveira Junior
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Réu: Paulo Eugenio de Oliveira Junior
VISTOS ETC.
Compulsando os autos, vislumbra-se o descumprimento das condições impostas em acordo de
suspensão condicional de processo pelos acusados, conforme despacho do juízo deprecado
constante à fl. 107. Isto posto, em consonância com o Ministério Público Eleitoral, REVOGO o
benefício da suspensão condicional do processo oferecida aos acusados, nos termos do § 4º, do
artigo 89, da Lei nº 9.099/1995. Citem-se os réus, por carta precatória, para que, no prazo de 10
(dez) dias, respondam por escrito à acusação, através de advogado constituído, nos termos do
artigo 396, do Código de Processo Penal, podendo, na ocasião, arguir preliminares e alegar tudo o
que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas
e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Fica
facultado aos denunciados a apresentação de defesa na sede do juízo deprecado, no prazo da
defesa escrita.
Cumpra-se.
Santo Antônio do Leverger/MT, 29 de outubro de 2019.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 34-60.2011.6.11.0038
Espécie: Execução Fiscal
Autor: União
Réu: Eugenio Vieira de Figueiredo Neto
Vistos etc.
Defiro o requerido às fls. 103/104.
Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal com determinação de abertura de conta judicial para
transferência dos valores tornados indisponíveis nestes autos (fls. 74), nos termos da Lei nº 9.703
/1998, operação 635, mediante guia DJE, de forma individualizada.
Em seguida, expeça-se ofício ao Banco do Brasil para que promova a transferência integral do
saldo atualizado da conta judicial vinculada ao ID nº 072016000000864558 para a aquela aberta
na Caixa Econômica Federal.
Concluída a operação, encaminhe-se novo ofício à Caixa Econômica Federal para que viabilize a
transferência dos valores à Conta Única do Tesouro Nacional.
Intime-se o executado acerca do bloqueio realizado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou excessivas, nos termos do art. 854,
do Código de Processo Civil.
Intime-se o executado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique onde se encontra o veículo
sujeito à penhora, sob pena de cometer ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art.
774, V, do Código de Processo Civil.
Havendo indicação da localização do veículo, proceda-se imediatamente à penhora com a
lavratura do respectivo termo.
Cumpra-se.
Santo Antônio do Leverger/MT, 5 de novembro de 2019.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz Eleitoral

ATOS DA 40ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DESCARTE
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EDITAL DESCARTE
EDITAL Nº. 05/2019
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
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BOLETINS DE URNA

2004/2006/2008

CADERNOS DE VOTAÇÃO

2004/2006/2008

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
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RELAÇÃO ELEITORES PNE

2008

RELAÇÃO MESÁRIOS SUBSTITUTOS

2008

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

64

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 41ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - EXAME TÉCNICO
Prestação de Contas n. 11-27.2019.6.11.0041
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Município: Figueirópolis D'Oeste-MT.
Exercício Financeiro: 2018
Advogados(as): Ana Lúcia de Freitas Alvarez - OAB/MT n. 8.311.
PROCEDIMENTO TÉCNICO DE EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Nos termos da Resolução TSE n. 23.546/2017, passo a análise técnica das contas apresentadas
pelo partido em epígrafe, conforme disposto no art.35.
O partido apresentou suas contas no dia 30 de abril de 2018, dentro do prazo legal disposto no art.
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O partido apresentou suas contas no dia 30 de abril de 2018, dentro do prazo legal disposto no art.
32 da Lei nº 9.096/95.
O Relatório preliminar destacou a ausência dos seguintes documentos:
I - 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;
II - Cópia da GRU de que trata o art. 14;
III - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
IV - Parecer do Conselho Fiscal ou órgão competente do instituto ou fundação mantida pelo partido
político.
Intimado acerca das pendências apontadas no relatório preliminar, o partido se manifestou às fls.
62/65, juntado aos autos Notas Explicativas, Parecer da Comissão Executiva Provisória e
Demonstrativo de Fluxo de Caixa.
Quanto à regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário, em
diligência ao site: http://intranet.tre-mt.gov.br/unidades/presidencia/ccia/saacp, foi verificado que
não houve repasse de cota do fundo partidário para esse partido (extrato anexo).
Não foi identificado nos autos o recebimento de nenhum recurso proveniente de fontes vedadas,
conforme disposto nos arts. 12 e 13 da referida resolução.
O partido apresentou extratos bancários às fls. 09 a 20, que demonstram Ausência de
Movimentação de Recursos no período apurado. Em consulta aos extratos no Sistema de
Prestação de Contas Anual - SPCA, a unidade técnica constatou a existência de 4 (quatro) contas
bancárias cadastradas sem lançamentos (extrato anexo).
No demonstrativo de Receitas e Gastos de fls. 37/38, o partido indica uma receita total de R$
2.200,00 (dois mil e duzentos reais), provenientes de uma doação em espécie no valor de R$
1.700,00 efetuada pela presidente do partido Sr. Rugle Ferreira de Amurim, CPF n. 627.613.82153 e outra doação de serviços advocatícios estimada em dinheiro no valor de R$ 500,00, fls. 7. O
valor total dos gastos foi de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) com serviços contábeis e
honorário de advogado. Não há nos autos nenhum comprovante de pagamento, nota fiscal ou
contrato de prestação de serviços dos honorários advocatícios.
Da análise do Balanço Patrimonial e DRE de fls. 4/5(ambos zerados), vê-se que tais documentos
não refletem o patrimônio e movimentação do partido no período apurado, sendo necessária a
devida correção.
Além do mais, os recursos declarados não transitaram pela conta bancária, em desconformidade
com os arts. 6 a 8 da Resolução TSE n. 23.546/17 (mesma redação da Resolução TSE n. 23.464
/15 vigente à época).
Não foram declaradas despesas descritas no inciso V do art. 35 da referida resolução.
Sendo assim a unidade Técnica se manifesta para que o partido sane as irregularidades,
apresente os documentos ausentes e/ou complementares apontados acima e demais documentos
que julgue necessários para esclarecimento dos fatos, no prazo de 30 (trinta dias).
Araputanga/MT, 6 de novembro de 2019.
RENATO BISSE CABRAL
Analista Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - EXAME TÉCNICO
Prestação de Contas n.13-94.2019.6.11.0041
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Município: Figueirópolis D'Oeste-MT.
Exercício Financeiro: 2018
Advogados(as): Ronaldo Nogueira Machado - OAB/MT n. 5.311.
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. 3043

Cuiabá, quinta-feira, 07 de novembro de 2019

66

Advogados(as): Ronaldo Nogueira Machado - OAB/MT n. 5.311.
PROCEDIMENTO TÉCNICO DE EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Nos termos da Resolução TSE n. 23.546/2017, passo a análise técnica das contas apresentadas
pelo partido em epígrafe, conforme disposto no art.35.
O partido apresentou suas contas no dia 30 de abril de 2018, dentro do prazo legal disposto no art.
32 da Lei nº 9.096/95.
O Relatório preliminar destacou a ausência dos seguintes documentos:
I - 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;
II - 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;
III - cópia da GRU de que trata o art. 14;
IV - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
V - Parecer do Conselho Fiscal ou órgão competente do instituto ou fundação mantida pelo partido
político.
Intimado acerca das pendências apontadas no relatório preliminar, o partido não se manifestou.
Quanto à regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário, em
diligência ao site: http://intranet.tre-mt.gov.br/unidades/presidencia/ccia/saacp, foi verificado que
não houve repasse de cota do fundo partidário para esse partido (extrato anexo).
Não foi identificado nos autos o recebimento de nenhum recurso proveniente de fontes vedadas,
conforme disposto nos arts. 12 e 13 da referida resolução.
O partido apresentou extratos bancários de forma parcial às fls. 33/34, que demonstram
Movimentação de Recursos no período apurado. Em consulta aos extratos no Sistema de
Prestação de Contas Anual - SPCA, a unidade técnica constatou a existência de 2 (duas) contas
bancárias cadastradas (extrato anexo), com lançamento apenas na conta n. 28630, Ag: 0801,
Banco Bradesco.
No demonstrativo de Receitas e Gastos de fls. 22/23, o partido indica uma receita total de R$
2.634,80 (dois mil cento e trinta e quatro reais e oitenta centavos), provenientes de uma doação
em espécie no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos) efetuada pelo presidente do partido Sr.
Paulo Sérgio Carbo, CPF n. 442.259.891-00 e outra doação de serviços advocatícios estimada em
dinheiro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mais saldo de exercício anterior no valor de R$
534,80 (quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos). O valor total dos gastos foi de R$
2.615,50 (dois mil e seiscentos e quinze reais e cinquenta centavos) com serviços contábeis,
honorário de advogado e tarifas bancárias, perfazendo um saldo positivo de para o exercício de R$
19,30, estando, pois, de conformidade com o extrato bancário.
Não há nos autos comprovantes de doação, pagamento, nota fiscal ou contrato de prestação de
serviços dos honorários advocatícios.
Da análise do Balanço Patrimonial e DRE de fls. 29/30 (ambos zerados), vê-se que tais
documentos não refletem o patrimônio e movimentação do partido no período apurado, sendo
necessária a devida correção.
Os recursos declarados transitaram pela conta bancária.
Não foram declaradas despesas descritas no inciso V do art. 35 da referida resolução.

Sendo assim a unidade Técnica se manifesta para que o partido sane as irregularidades,
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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Sendo assim a unidade Técnica se manifesta para que o partido sane as irregularidades,
apresente os documentos ausentes e/ou complementares apontados acima e demais documentos
que julgue necessários para esclarecimento dos fatos, no prazo de 30 (trinta dias).
Araputanga/MT, 6 de novembro de 2019.
RENATO BISSE CABRAL
Analista Judiciário

ATOS DA 43ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018 - Nº 37-19.2019.6.11.0043
Interessado: PMB - Partido da Mulher Brasileira - Nova Ubiratã/MT
Autoridade: Juízo da 43ª Zona Eleitoral
Interessado: Elaine Cristina Teixeira - Presidente
Interessado: Ailton Tadeu Pateis - Tesoureiro
Vistos etc.
Trata-se da apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos pelo Partido
da Mulher Brasileira - PMB, do município de Nova Ubiratã/MT, referente ao exercício financeiro de
2018, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95.
Recebida a declaração de ausência de movimentação financeira (fl. 02) foi publicado edital em
conformidade ao disposto no art. 45, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, transcorrendo in albis o
prazo para impugnação (fl. 11).
Efetuada a análise inicial, foi expedido relatório preliminar para expedição de diligências, para que,
no prazo de 72 horas, a agremiação constituísse advogado ao presente feito, sob pena das contas
serem julgadas não prestadas.
Intimado para manifestação, via endereço eletrônico (fl. 15), o partido quedou-se inerte.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se às fls. 23 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 (fl. 26).
É o relatório. Decido.
O artigo 37, § 6º da Lei n.º 9.096/95 dispõe que "O exame da prestação de contas dos órgãos
partidários tem caráter jurisdicional.
Por sua vez, a Resolução nº 1278/2013, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que
disciplina a instrução, exame e julgamento dos processos de prestação de contas partidárias
anuais, no âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, assim, determina:
Art. 3º Em função de seu caráter jurisdicional, a prestação de contas deverá ser obrigatoriamente
apresentada por meio de advogado legalmente habilitado (art. 37, § 6º da Lei 9.096/95).
Os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram a inexistência de movimentação
financeira (fl. 20) para a agremiação.
Às fls. 21/22 foram colacionados pela unidade técnica relatórios dos quais se inferem que não
houve recebimento de recursos do Fundo Partidário e outros recursos.
Não obstante isso, a agremiação foi devidamente intimada para constituir patrono ao presente
feito, ante o caráter jurisdicional da prestação de contas, em 72 horas, porém, não o fez,
consequentemente, tornando inviável a validação da prestação de contas do partido em epígrafe.

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 2018 do diretório municipal do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA, do
município Nova Ubiratã/MT, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea "b", 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).
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.
Sorriso/MT, 29 de outubro de 2019.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018 - Nº 30-27.2019.6.11.0043
Interessado: PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira - Ipiranga do Norte/MT
Interessado: Pedro Ferronatto - Presidente
Interessado: Rogério do Carmo Gabriel - Tesoureiro
Autoridade: Juízo da 43ª Zona Eleitoral
Vistos etc.
Trata-se da apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos pelo Partido
da Social Democracia Brasileira - PSDB, do município de Ipiranga do Norte/MT, referente ao
exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95.
Recebida a declaração de ausência de movimentação financeira (fl. 02) foi publicado edital em
conformidade ao disposto no art. 45, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, transcorrendo in albis o
prazo para impugnação (fl. 11).
Efetuada a análise inicial, foi expedido relatório preliminar para expedição de diligências, para que,
no prazo de 72 horas, a agremiação constituísse advogado ao presente feito, sob pena das contas
serem julgadas não prestadas.
Intimado para manifestação, via endereço eletrônico (fl. 15), o partido quedou-se inerte.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se às fls. 23 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 (fl. 27).
É o relatório. Decido.
O artigo 37, § 6º da Lei n.º 9.096/95 dispõe que "O exame da prestação de contas dos órgãos
partidários tem caráter jurisdicional.
Por sua vez, a Resolução nº 1278/2013, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que
disciplina a instrução, exame e julgamento dos processos de prestação de contas partidárias
anuais, no âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, assim, determina:
Art. 3º Em função de seu caráter jurisdicional, a prestação de contas deverá ser obrigatoriamente
apresentada por meio de advogado legalmente habilitado (art. 37, § 6º da Lei 9.096/95).
Os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram a inexistência de movimentação
financeira (fl. 20) para a agremiação.
Às fls. 21/22 foram colacionados pela unidade técnica relatórios dos quais se inferem que não
houve recebimento de recursos do Fundo Partidário e outros recursos.

Não obstante isso, a agremiação foi devidamente intimada para constituir patrono ao presente
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Não obstante isso, a agremiação foi devidamente intimada para constituir patrono ao presente
feito, ante o caráter jurisdicional da prestação de contas, em 72 horas, porém, não o fez,
consequentemente, tornando inviável a validação da prestação de contas do partido em epígrafe.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2018 do diretório municipal do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA, do município Ipiranga do Norte/MT, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea "b", 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).
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.
Sorriso/MT, 29 de outubro de 2019.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

PETIÇÃO Nº 97-89.2019.6.11.0043 - REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
Interessado : Partido Democratas - DEM - Ipiranga do Norte/MT
Autoridade : Juízo da 43ª Zona Eleitoral
Advogado : Walter Djones Rapuano OAB/MT nº 16.505-B
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de Regularização de contas do Partido Democratas - DEM, de Ipiranga do Norte
/MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
O órgão partidário apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos nos termos
do § 3º do art. 28 da Resolução 23.464/2015. Ato continuo os autos foram autuados, publicando-se
edital, do qual não houve qualquer impugnação nos autos (fl.13).
Elaborado o parecer conclusivo de fl. 21, opinou-se pela regularidade das constas.
O Ministério Público Eleitoral exarou parecer manifestando no mesmo sentido.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Denota-se que o partido político não prestou suas contas no exercício financeiro de 2017,
conforme se constata pela sentença prolatada nos autos n. 75-31.2019.6.11.0043. Sendo assim,
apresentou petição de Regularização de Contas, no ano de 2019, referente ao exercício financeiro
de 2017.
Nos termos do artigo 59, §1º, III, da mencionada norma, a petição de regularização das contas
deve estar instruída com o rol de documentos do art. 29. Entretanto, foi apresentada a declaração
de ausência de movimentação de recursos em substituição às peças previstas no art. 29 da
Resolução TSE nº 23464/2015. Outrossim, no extrato bancário consta movimentação financeira
negativa, e não houve distribuição de recursos financeiros de quaisquer fontes.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 59 da Resolução TSE n.º 23.546/2017 e o que mais dos autos
consta, julgo REGULARIZADAS as contas do Partido Democratas (DEM), de Ipiranga do NorteMT. Determino a reversão da Suspensão do Repasse das Cotas do Fundo Partidário, aplicada ao
partido referente no processo de prestação de contas anuais, do exercício financeiro de 2017,
através dos autos 75-31.2019.6.11.0043.

Após o trânsito em julgado, com fundamento no art. 60, I, alínea 'a' da Res. TSE 23546/2017,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Após o trânsito em julgado, com fundamento no art. 60, I, alínea 'a' da Res. TSE 23546/2017,
comunique-se os Diretórios das Esferas Municipal, Estadual e Nacional, através do endereço
eletrônico, conforme permissivo do art. 3º da Res. TSE 23328/2010.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lancem-se as informações necessários no Sistema SICO e,
após as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
CIÊNCIA ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.
CUMPRA-SE. Às providências.
Sorriso/MT, 29 de outubro de 2019.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA - MESÁRIO FALTOSO - Nº 10044.2019.611.0043
Mesário: Flávio do Nascimento
Mesária: Luana Aguiar da Silva
Município: Sorriso/MT
Vistos etc.
Tratam estes autos de apuração sobre ausência aos trabalhos eleitorais e eventual imposição de
sanção correspondente a FLÁVIO DO NASCIMENTO e LUANA AGUIAR DA SILVA, que foram
convocados para trabalharem no processo eleitoral, não tendo, porém, comparecidos para
desempenhar as suas funções de mesário nas Eleições 2018 (1º e 2º turnos), consoante
documentação encartada nos autos.
Consta às fls. 22/23 informação da serventia eleitoral acerca de todo o ocorrido.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
O mesário convocado e que não comparece para os trabalhos eleitorais deve ter sua ausência
analisada de modo a averiguar se foi intencional e/ou não escusável, sendo o caso de aplicação de
multa ou então justificável, de modo a não ensejar a aplicação de sanção pecuniária.
Com efeito, às fls. 22/23 a serventia eleitoral traz um breve relato de que ambos mesários embora
convocados pela Justiça Eleitoral não há certeza acerca da ciência dessa notificação, aliada à
justificativa escrita apresentada pelo Sr. Flávio à fl. 02.
Ademais, constata-se dos documentos de fls. 14/15 (Sra. Luana) e fls. 19/21 (Sr. Flávio) que
ambos estiveram ausente às eleições 2018 (1º e 2º turnos), ou seja, não se encontravam em seu
domicílio eleitoral à época (Sorriso), dando indícios que o meio utilizado para notificação
(whatsapp, ciência pessoal) não foi eficaz, não demonstrando assim comportamento desidioso,
que deve ser coibido e sancionado com multa eleitoral por ausência aos trabalhos eleitorais.
Assim, ante o cenário acima relatado, a justificativa apresentada pelos mesários, somada à
informação da serventia eleitoral, que sugere a não aplicação de multa eleitoral, deve ser acolhida.
Isto posto, nos termos dos artigos 120, §4º do Código Eleitoral, e art. 8º do Provimento CRE/MT nº
18/2012, deixo de aplicar aos mesários faltosos FLÁVIO DO NASCIMENTO (título eleitoral 0246
5341 1813) e LUANA AGUIAR DA SILVA (0304 0668 1848) a multa prevista no art. 124 do Código
Eleitoral.
Proceda-se ao registro do ASE 175 (regularização de ausência aos trabalhos eleitorais) no
histórico dos eleitores, de modo a regularizar a sua situação.
Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
Sorriso/MT, 04 de novembro de 2019.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018 - Nº 82-23.2019.6.11.0043
Interessado: PSDB -Partido da Social Democracia Brasileira - Sorriso/MT
Interessado: Elidio Farina - Presidente
Interessado: Nelson Roberto Campos - Tesoureiro
Autoridade: Juízo da 43ª Zona Eleitoral
Vistos etc.
Trata-se da apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos pelo Partido
da Social Democracia Brasileira - PSDB, do município de Sorriso/MT, referente ao exercício
financeiro de 2018, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95.
Recebida a declaração de ausência de movimentação financeira (fl. 02) foi publicado edital em
conformidade ao disposto no art. 45, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, transcorrendo in albis o
prazo para impugnação.
Efetuada a análise inicial, foi expedido relatório preliminar para expedição de diligências, para que,
no prazo de 72 horas, a agremiação constituísse advogado ao presente feito, sob pena das contas
serem julgadas não prestadas.
Intimado para manifestação, via endereço eletrônico (fl. 20), o partido quedou-se inerte.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se à fl. 29 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. 32/33).
É o relatório. Decido.
O artigo 37, § 6º da Lei n.º 9.096/95 dispõe que "O exame da prestação de contas dos órgãos
partidários tem caráter jurisdicional.
Por sua vez, a Resolução nº 1278/2013, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que
disciplina a instrução, exame e julgamento dos processos de prestação de contas partidárias
anuais, no âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, assim, determina:
Art. 3º Em função de seu caráter jurisdicional, a prestação de contas deverá ser obrigatoriamente
apresentada por meio de advogado legalmente habilitado (art. 37, § 6º da Lei 9.096/95).
Os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram a movimentação financeira negativa,
referente a tarifa de manutenção de conta (fl. 26) para a agremiação.
Às fls. 27/28 foram colacionados pela unidade técnica relatórios dos quais se inferem que não
houve recebimento de recursos do Fundo Partidário e outros recursos.
Não obstante isso, a agremiação foi devidamente intimada para constituir patrono ao presente
feito, ante o caráter jurisdicional da prestação de contas, em 72 horas, porém, não o fez,
consequentemente, tornando inviável a validação da prestação de contas do partido em epígrafe.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2018 do diretório municipal do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA, do município Sorriso/MT, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea "b", 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).
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.
Sorriso/MT, 29 de outubro de 2019.
ANDERSON CANDIOTTO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018 - Nº 93-52.2019.6.11.0043
Interessado: PODE - Partido Podemos/Partido Trabalhista Nacional - Sorriso/MT
Autoridade: Juízo da 43ª Zona Eleitoral
Interessado: Cesar Roberto Schevinski - Presidente
Interessado: Vanderly Rudge Gnoato - Tesoureiro
Vistos etc.
Trata-se da apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos pelo Partido
Podemos - PODE/Partido Trabalhista Nacional-PTN, do município de Sorriso/MT, referente ao
exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95.
Efetuada a análise inicial, foi expedido relatório preliminar para expedição de diligências, para que,
no prazo de 72 horas, a agremiação constituísse advogado ao presente feito, como também,
apresentasse a declaração de ausência de movimentação de recursos, elaborada pelo Sistema de
Prestação de Contas Anual -SPCA, sob pena das contas serem julgadas não prestadas.
Intimado para manifestação, via endereço eletrônico (fl. 14), o partido quedou-se inerte.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se às fls. 22 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. 25/26).
É o relatório. Decido.
O artigo 37, § 6º da Lei n.º 9.096/95 dispõe que "O exame da prestação de contas dos órgãos
partidários tem caráter jurisdicional".
Por sua vez, a Resolução nº 1278/2013, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que
disciplina a instrução, exame e julgamento dos processos de prestação de contas partidárias
anuais, no âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, assim, determina:
Art. 3º Em função de seu caráter jurisdicional, a prestação de contas deverá ser obrigatoriamente
apresentada por meio de advogado legalmente habilitado (art. 37, § 6º da Lei 9.096/95).
Outrossim, a Resolução TSE nº 23.546/2017, prevê no artigo 28, § 3º, I, que a declaração de
ausência de movimentação financeira deve ser elaborada pelo sistema SPCA, senão vejamos:
Art. 28 (...)
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
Os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram quando da emissão de "extrato
bancário", do que se denota que o CNPJ não está cadastrado na base de dados da Justiça
Eleitoral (fl. 19) pela agremiação.
Às fls. 20/21 foram colacionados pela unidade técnica relatórios dos quais se inferem que não
houve recebimento de recursos do Fundo Partidário e outros recursos.
Não obstante isso, a agremiação foi devidamente intimada para constituir patrono ao presente
feito, ante o caráter jurisdicional da prestação de contas, bem como, apresentar declaração de
ausência elaborada pelo SPCA, em 72 horas, porém, não o fez, consequentemente, tornando
inviável a validação da prestação de contas do partido em epígrafe.
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
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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Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2018 do diretório municipal do PARTIDO PODEMOS/PTN- PARTIDO
TRABALHISTA NACIONAL, do município Sorriso/MT, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea "b",
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).
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.
Sorriso/MT, 29 de outubro de 2019.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018 - Nº 92-67.2019.6.11.0043
Interessado: PSD - Partido Social Democrático - Sorriso/MT
Autoridade: Juízo da 43ª Zona Eleitoral
Interessado: José Domingos Fraga Filho - Presidente
Interessado: Carla Pianesso da Silva - Tesoureira
Advogado: Leonardo Zanella Bonetti - OAB/RS 59172
Vistos etc.
Trata-se da apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos pelo Partido
Social Democrático - PSD, do município de Sorriso/MT, referente ao exercício financeiro de 2018,
nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95.
Efetuada a análise inicial, foi expedido relatório preliminar para expedição de diligências, para que,
no prazo de 72 horas, a agremiação constituísse advogado ao presente feito, como também,
apresentasse a declaração de ausência de movimentação de recursos, elaborada pelo Sistema de
Prestação de Contas Anual -SPCA, sob pena das contas serem julgadas não prestadas.
Intimado para manifestação, via endereço eletrônico (fl. 11), o partido quedou-se inerte.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se às fls. 19 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. 22/23).
É o relatório. Decido.
O artigo 37, § 6º da Lei n.º 9.096/95 dispõe que "O exame da prestação de contas dos órgãos
partidários tem caráter jurisdicional".
Por sua vez, a Resolução nº 1278/2013, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que
disciplina a instrução, exame e julgamento dos processos de prestação de contas partidárias
anuais, no âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, assim, determina:
Art. 3º Em função de seu caráter jurisdicional, a prestação de contas deverá ser obrigatoriamente
apresentada por meio de advogado legalmente habilitado (art. 37, § 6º da Lei 9.096/95).
Outrossim, a Resolução TSE nº 23.546/2017, prevê no artigo 28, § 3º, I, que a declaração de
ausência de movimentação financeira deve ser elaborada pelo sistema SPCA, senão vejamos:
Art. 28 (...)

§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
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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§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
Os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram a inexistência de extrato de instituição
bancária para o CNPJ consultado (fl. 16) para a agremiação.
Às fls. 17/18 foram colacionados pela unidade técnica relatórios dos quais se inferem que não
houve recebimento de recursos do Fundo Partidário e outros recursos.
Não obstante isso, a agremiação foi devidamente intimada para constituir patrono ao presente
feito, ante o caráter jurisdicional da prestação de contas, bem como, apresentar declaração de
ausência elaborada pelo SPCA, em 72 horas, porém, não o fez, consequentemente, tornando
inviável a validação da prestação de contas do partido em epígrafe.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2018 do diretório municipal do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, do
município Sorriso/MT, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea "b", 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).
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.
Sorriso/MT, 29 de outubro de 2019.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018 - Nº 86-60.2019.6.11.0043
Interessado: PT - Partido dos Trabalhadores - Nova Ubiratã/MT
Interessado: Mariza Rodrigues de Araújo - Presidente
Interessado: Oneide Benedita Florentino de Melo - Tesoureira
Autoridade: Juízo da 43ª Zona Eleitoral
Vistos etc.
Trata-se da apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos pelo Partido
dos Trabalhadores - PT, do município de Nova Ubiratã/MT, referente ao exercício financeiro de
2018, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95.
Recebida a declaração de ausência de movimentação financeira (fl. 02) foi publicado edital em
conformidade ao disposto no art. 45, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, transcorrendo in albis o
prazo para impugnação.
Efetuada a análise inicial, foi expedido relatório preliminar para expedição de diligências, para que,
no prazo de 72 horas, a agremiação constituísse advogado ao presente feito, sob pena das contas
serem julgadas não prestadas.
Intimado para manifestação, via endereço eletrônico (fl. 15), o partido quedou-se inerte.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se às fls. 23 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 (fl. 26/27).
É o relatório. Decido.
O artigo 37, § 6º da Lei n.º 9.096/95 dispõe que "O exame da prestação de contas dos órgãos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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O artigo 37, § 6º da Lei n.º 9.096/95 dispõe que "O exame da prestação de contas dos órgãos
partidários tem caráter jurisdicional.
Por sua vez, a Resolução nº 1278/2013, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que
disciplina a instrução, exame e julgamento dos processos de prestação de contas partidárias
anuais, no âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, assim, determina:
Art. 3º Em função de seu caráter jurisdicional, a prestação de contas deverá ser obrigatoriamente
apresentada por meio de advogado legalmente habilitado (art. 37, § 6º da Lei 9.096/95).
Os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram a inexistência de movimentação
financeira (fl. 20) para a agremiação.
Às fls. 21/22 foram colacionados pela unidade técnica relatórios dos quais se inferem que não
houve recebimento de recursos do Fundo Partidário e outros recursos.
Não obstante isso, a agremiação foi devidamente intimada para constituir patrono ao presente
feito, ante o caráter jurisdicional da prestação de contas, em 72 horas, porém, não o fez,
consequentemente, tornando inviável a validação da prestação de contas do partido em epígrafe.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2018 do diretório municipal do PARTIDO DOS TRABALHADORES, do
município Nova Ubiratã/MT, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea "b", 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).
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.
Sorriso/MT, 29 de outubro de 2019.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

DECISÕES
PROTOCOLO Nº 18909/2019 - PETIÇÃO REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARTIDÁRIAS
Protocolo n: 18909/2019 - Petição regularização de prestação de contas partidária
Partido: DEMOCRATAS - DEM - IPIRANGA DO NORTE
Advogado: Walter Djones Rapuano - OAB/MT nº 16.505-B
Vistos etc.
Cuida-se de Petição do Partido Democratas - Ipiranga do Norte que visa regularizar a prestação de
contas partidária do exercício 2018 que foi julgada não prestadas, protocolada nesta 43ªZE/Sorriso
em 24/10/2019, sob o nº 18.909/2019.
Contudo, como certificado pela chefe de cartório, a implantação do Processo Judicial Eletrônico
ocorreu em 24/10/2019, não sendo mais possível, a partir dessa data, o protocolo e autuação de
novos processos/ações por meio físico.
No caso em apreço, o requerimento em apreção deve ser autuado como Petição, classe
processual constante do anexo do Provimento-CGE nº 13/2019, o que implica tramitação
compulsoriamente eletrônica, por meio do sistema PJE, desde o ato inicial, de incumbência da
parte (Advogado).
É o que se apura do art. 1º, da Resolução TSE nº 23.417/2014, que trata da implantação do PJE
no âmbito de toda a Justiça Eleitoral:

"Art. 1º A tramitação dos processos judiciais e administrativos e a representação dos atos
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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"Art. 1º A tramitação dos processos judiciais e administrativos e a representação dos atos
processuais em meio eletrônico no âmbito da Justiça Eleitoral, nos termos da Lei nº 11.419, de
2006, serão realizadas exclusivamente por meio do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) da
Justiça Eleitoral."
Assim sendo, deixo de receber a presente petição inicial, podendo a parte renová-la pela
plataforma eletrônica, a qualquer tempo.
Dê-se ciência ao interessado.
Sorriso/MT, 05 de novembro de 2019.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 51ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 64/2019/51ª ZE/MT
AUTOS 25-33.2013.6.11.0037 - Protocolo: 33.912/2013
Exequente: União (PFN)
Executado: Fabio Felipe de Almeida
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.
Dado o significativo lapso temporal entre a efetivação do último ato constritivo sobre valores (fls. 18
/20), superior a um (01) ano, o que evidencia a razoabilidade da renovação da medida a esta altura
da execução e a inocorrência de abuso de reiteração, na linha de consolidada jurisprudência do
STJ, defiro o pedido de realização de bloqueio em ativos financeiros existentes em nome do
executado, via sistema Bacenjud (fl. 70).
Sendo positiva a indisponibilidade, intime-se o executado para, em 05 (cinco) dias, apresentar
impugnação, na forma do art. 854, §3º, abrindo vistas com carga dos autos na sequência à
Fazenda, para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2019. "
Chefe de Cartório - em substituição
GISLENE MENDES FERREIRA GOMES
Técnica Judiciária

ATOS DA 53ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 61/2019
O Excelentíssimo Juiz Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, MM. Juiz Eleitoral da 53ª
Zona Eleitoral de Querência, no uso de suas atribuições legais,
F A Z S A B E R a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que se
encontra disponível aos interessados, NO LINK
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-61-201920191106081701623-ef94c637e5eef8693254477b40635ef7.pdf

para consulta, a relação de inscrições referentes aos procedimentos alistamento, segunda via,
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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para consulta, a relação de inscrições referentes aos procedimentos alistamento, segunda via,
revisão e transferência dos eleitores dos municípios de Querência/MT, Bom Jesus do Araguaia/MT
e Serra Nova Dourada/MT, pertencentes à circunscrição desta 53ª Zona Eleitoral, relativas ao
período de 01 de outubro a 31 de outubro do ano de dois mil e dezenove, nos termos dos arts. 17,
§ 1º e 18, § 5º da Resolução TSE n. 21.538/2003.
FAZ SABER, que do despacho que indeferir o requerimento, caberá recurso interposto pelo eleitor
no prazo de cinco dias e, do que o deferir, poderá recorrer qualquer delegado de partido político no
prazo de 10 dias, contados da colocação da respectiva listagem à disposição dos partidos,
conforme Resolução TSE 21538/2003.
F A Z S A B E R, por fim, que, em cumprimento ao art. 71, IV c/c art. 77, II, ambos do Código
Eleitoral, também se encontra disponível para consulta no mural do Cartório Eleitoral, pelo prazo
de 10 (dez) dias, a relação de inscrições eleitorais cancelados por registro de falecimento (ASE
19), no âmbito deste juízo, no mesmo período.
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 Querência, Estado
de Mato Grosso, aos seis dias do mês de novembro do ano de 2019. Eu, _____________, Shirley
de Jesus Oliveira Pereira (Técnico Judiciário), que digitei e subscrevi, com fulcro na Portaria nº 05
/2015/53ªZE.
SHIRLEY DE JESUS OLIVEIRA PEREIRA
Técnico Judiciário

SENTENÇAS
PROCESSO N. 110-58.2019.6.11.0053
Protocolo: 18.544/2019
Espécie: DIREITOS POLÍTICOS
Eleitores: Vilmones Martins de Freitas
Lino dos Santos Pereira
Laudir Baratto
Keila Leonardo da Silva
Angelo Constanzo Ruscitti
Jandira Ribeiro de Souza
Marlon Ferreira Guimarães
João Alves Pereira
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado a partir do encaminhamento de informações da
CRE/MT, onde foram identificados nove eleitores passíveis de inativação do ASE 540 (ocorrência a
ser examinada em pedido de registro de candidatura), através do registro do ASE 558 em seu
cadastro, em razão de possível decurso do lapso temporal de sua incidência.
O servidor do Cartório informou às fls. 55/56, após juntada aos autos dos documentos necessários,
que oito eleitores indicados pela informação da Corregedoria Regional Eleitoral de fato preenchem
os requisitos para registro do ASE 558 em seu histórico eleitoral. Apenas um deles não será
analisado nestes autos em virtude de possuir dois registros ASE 540 referentes a um mesmo
processo, motivo pelo qual foi aberto procedimento interno para regularização dos registros no
cadastro eleitoral.

O representante do Ministério Público Eleitoral pugnou, às fls. 59/60, pelo restabelecimento da
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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O representante do Ministério Público Eleitoral pugnou, às fls. 59/60, pelo restabelecimento da
elegibilidade dos eleitores identificados, ressaltando apenas que se aguarde o prazo indicado no
parecer técnico quanto ao eleitor João Alves Pereira para o lançamento do ASE 558.
É o que tinha a relatar. Fundamento e decido.
O ASE 540 tem por finalidade o registro das comunicações enviadas pelos órgãos competentes
quando da ocorrência das situações fáticas previstas no art. 1º, I, da Lei Complementar 64/90,
onde se analisa, em momento oportuno, a possível inelegibilidade do eleitor que venha a requerer
o registro de sua candidatura nas eleições.
O procedimento em questão foi instaurado para se verificar o decurso do lapso temporal de
incidência do ASE de inelegibilidade nos cadastros eleitorais identificados pela CRE/MT, e possível
registro do ASE de inativação do registro de inelegibilidade para estes eleitores, restabelecendo,
desta forma, sua elegibilidade, sem necessidade de solicitação expressa do eleitor, visto tratar-se
de mera verificação de documentos.
Desta forma, tem-se por escopo minimizar os casos de impugnação ao registro de candidatura em
anos eleitorais, tornando mais célere o processo eleitoral como um todo, levando-se em conta que
podem se tratar de registros de ASE que já deveriam ter sido inativados em razão do prazo legal já
ter transcorrido.
Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, DETERMINO o registro do ASE 558 no
cadastro eleitoral de VILMONES MARTINS DE FREITAS, LINO DOS SANTOS PEREIRA, LAUDIR
BARATTO, KEILA LEONARDO DA SILVA, ANGELO CONSTANZO RUSCITTI, JANDIRA
RIBEIRO DE SOUZA, MARLON FERREIRA GUIMARÃES em razão do decurso do prazo de
incidência do ASE 540 para os eleitores em questão.
DETERMINO o registro do ASE 558 no cadastro eleitoral de JOÃO ALVES PEREIRA após o termo
final de 12/12/2019, momento em que se dará o decurso do prazo de incidência do ASE 540.
Ciência ao Ministério Público.
Após, arquive-se.
P.R.I.C.
THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITO
Juiz Eleitoral

PROCESSO N. 65-54.2019.6.11.0053
Espécie:

Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2018

Requerido:

Juízo da 53ª Zona Eleitoral - Querência-MT

Requerente:

Partido Trabalhista Brasileiro PTB - Querência-MT

Advogado:

Camila Schneider Garcia Salamoni OAB-MT 15198/B

Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), de Querência/MT,
referente ao exercício financeiro de 2018.
O órgão partidário apresentou, intempestivamente, declaração de ausência de movimentação de
recursos, nos termos do §3º do art. 28 da Resolução TSE 23.546/2017.
Publicou-se edital e não houve qualquer impugnação nos autos (fls. 13/13-v).
Elaborado o parecer conclusivo de fl. 22, opinou-se pela aprovação com ressalvas caso o
prestador sanasse a irregularidade apresentada ou pela não prestação caso fossem mantidas;
Transcorrido o prazo in albis, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela não prestação.
Antes da remessa dos autos para conclusão, o partido apresentou os documentos solicitados no
parecer técnico às fls. 32-36, o que alterou a situação de ausência apontada anteriormente.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relato. Decido.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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É o relato. Decido.
Denota-se que as informações trazidas pela agremiação partidária, por meio da declaração de
ausência de movimentação financeira, coaduna com os elementos extraídos através dos
mecanismos de pesquisa disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Quanto à omissão com gastos relativos aos serviços de advogado e contador, o partido foi
intimado e apresentou recibo de doação estimável em dinheiro, suprindo a irregularidade apontada
no parecer técnico.
Apresentou, também, ainda que intempestivamente, instrumento de mandato judicial às fls. 36,
sanando outra irregularidade apontada.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 46, I da Resolução TSE n.º 23.5462017 e o que mais dos
autos consta, determino o arquivamento da presente declaração de ausência financeira,
considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as
contas do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), de Querência-MT.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lancem-se as informações necessários no Sistema SICO e,
após as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 57ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 43/2019
De ordem da Excelentíssima Senhora Dra. LUCIANA BRAGA SIMÕES TOMAZETTI, MMª. Juíza
Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que constam
em andamento neste Cartório Eleitoral os processos abaixo listados que tratam das declarações
de ausência de movimentação de recursos apresentadas pelo partido político PTB de ParanatingaMT, referentes ao exercício 2018;
FAZ SABER, ainda, que se encontram disponíveis no Cartório da 57ª Zona Eleitoral/MT as
informações e documentos juntados ao processo abaixo referido para que os interessados, se
quiserem, apresentem impugnação no prazo de 3 (três) dias (art. 45, I, da Resolução TSE nº
23.546/2017) a contar da publicação deste edital.
Processo

Partido Político / Município

57-65.2019.6.11.0057

Exercício

PTB- Paranatinga
Pres. Valdeci Donizetti Nunes

2018

E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Excelentíssima
Senhora Juíza Eleitoral publicar o presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Paranatinga-MT, ao dia cinco do mês de novembro do ano de
dois mil e dezenove. Eu, Islanda Larissa Dias Garcia de Almeida, Chefe de Cartório, digitei.
ISLANDA LARISSA DIAS GARCIA DE ALMEIDA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 44/2019
De ordem da Excelentíssima Senhora Dra. LUCIANA BRAGA SIMÕES TOMAZETTI, MMª. Juíza
Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que constam
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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FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que constam
em andamento neste Cartório Eleitoral os processos abaixo listados que tratam das prestações de
contas apresentadas pelos partidos políticos de Gaúcha do Norte-MT, referentes à Eleição 2018;
FAZ SABER, ainda, que se encontram disponíveis no Cartório da 57ª Zona Eleitoral/MT as
informações e documentos juntados ao processo abaixo referido para que os interessados, se
quiserem, apresentem impugnação no prazo de 3 (três) dias (art. 59, da Resolução TSE nº 23.553
/2017) a contar da publicação deste edital.
Processo

Partido Político / Município

56-81.2019.6.11.0057
54-13.2019.6.11.0057

SOLIDARIEDADE - Gaúcha do Norte
Pres. Voney Rodrigues Goulart
PSB - Gaúcha do Norte

Eleição
2018

Pres. Neusa Petrekic

E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Excelentíssima
Senhora Juíza Eleitoral publicar o presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Paranatinga-MT, aos seis dias do mês de novembro do ano de
dois mil e dezenove. Eu, Islanda Larissa Dias Garcia de Almeida, Chefe de Cartório, digitei.
ISLANDA LARISSA DIAS GARCIA DE ALMEIDA
Chefe de Cartório

SENTENÇAS
AUTOS Nº 20-38.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO LIBERAL PL PARANATINGA
INTERESSADOS: PEDRO DALLA NORA, PRESIDENTE
OSVALDO ALVES DE MENEZES, TESOUREIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Trata-se de informação da não prestação de contas referentes ao exercício 2018 pelo PARTIDO
LIBERAL PL PARANATINGA.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificados nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017 e da Portaria nº 4/2019-57ªZE, o partido e seus responsáveis deixaram
transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fls. 9).
Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017 o Cartório Eleitoral emitiu a
certidão de fls. 10/13.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas (fls. 15/16).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº 9.096/95 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".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2018 (fls. 3/verso), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao
referido período ou apresentar declaração de ausência de movimentação de recursos (art. 32, §4º,
da lei nº 9.096/95), o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº
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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Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº
23.546/2017.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do
PARTIDO LIBERAL PL PARANATINGA com a suspensão imediata da distribuição ou repasse de
novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2018, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Deixo, também, de determinar a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal em face
do decidido na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6032/2018.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Paranatinga/MT, 6 de novembro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 19-53.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE PHS PARANATINGA
INTERESSADOS: CARLOS COELHO DE SOUZA, PRESIDENTE
MARCELO LUIZ DAS NEVES, TESOUREIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Trata-se de informação da não prestação de contas referentes ao exercício 2018 pelo PARTIDO
HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE PHS PARANATINGA.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificados nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017 e da Portaria nº 4/2019-57ªZE, o partido e seus responsáveis deixaram
transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fls. 9).
Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017 o Cartório Eleitoral emitiu a
certidão de fls. 10/14.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas (fls. 15/16).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº 9.096/95 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".

No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2018 (fls. 3/verso), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao
referido período ou apresentar declaração de ausência de movimentação de recursos (art. 32, §4º,
da lei nº 9.096/95), o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº
23.546/2017.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE PHS PARANATINGA com a suspensão imediata da
distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2018, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Deixo, também, de determinar a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal em face
do decidido na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6032/2018.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Paranatinga/MT, 6 de novembro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 18-68.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT PARANATINGA
INTERESSADOS: DENIZE FRIZON, PRESIDENTE
LEOPOLDO VALCINDRO, TESOUREIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Trata-se de informação da não prestação de contas referentes ao exercício 2018 pelo PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT PARANATINGA.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificados nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017 e da Portaria nº 4/2019-57ªZE, o partido e seus responsáveis deixaram
transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fls. 10).
Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017 o Cartório Eleitoral emitiu a
certidão de fls. 11/16.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas (fls. 18/19).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Dispõe o artigo 32 da Lei nº 9.096/95 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".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2018 (fls. 3/4), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período ou apresentar declaração de ausência de movimentação de recursos (art. 32, §4º, da lei nº
9.096/95), o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº
23.546/2017.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT PARANATINGA com a suspensão imediata da
distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2018, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Deixo, também, de determinar a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal em face
do decidido na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6032/2018.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Paranatinga/MT, 6 de novembro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 17-83.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO AVANTE 70 PARANATINGA
INTERESSADOS: EDGAR JERONIMO DE MENESES, PRESIDENTE
FLAVIO BATISTA DE OLIVEIRA, TESOUREIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Trata-se de informação da não prestação de contas referentes ao exercício 2018 pelo PARTIDO
AVANTE 70 PARANATINGA.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificados nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017 e da Portaria nº 4/2019-57ªZE, o partido e seus responsáveis deixaram
transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fls. 9).
Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017 o Cartório Eleitoral emitiu a
certidão de fls. 10/13.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas (fls. 15/16).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº 9.096/95 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".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2018 (fls. 3/verso), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao
referido período ou apresentar declaração de ausência de movimentação de recursos (art. 32, §4º,
da lei nº 9.096/95), o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº
23.546/2017.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do
PARTIDO AVANTE 70 PARANATINGA com a suspensão imediata da distribuição ou repasse de
novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2018, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Deixo, também, de determinar a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal em face
do decidido na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6032/2018.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Paranatinga/MT, 6 de novembro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 21-23.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO PODEMOS PODE PARANATINGA
INTERESSADOS: JEREMIAS EUCLIDES DOS SANTOS, PRESIDENTE
GEOVANI DE LIMA FERREIRA, TESOUREIRO
JOSE ANTONIO DOS SANTOS MEDEIROS, PRESIDENTE EST
LIDIANE MIEKO YAMAMOTO, TESOUREIRO-GERAL ESTADUAL
WELLINGTON DE MOURA PORTELA, TESOUREIRO ADJUNTO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Trata-se de informação da não prestação de contas referentes ao exercício 2018 pelo PARTIDO
PODEMOS PODE PARANATINGA.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificados nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017 e da Portaria nº 4/2019-57ªZE, o partido e seus responsáveis deixaram
transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fls. 10).
Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017 o Cartório Eleitoral emitiu 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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Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017 o Cartório Eleitoral emitiu a
certidão de fls. 11/14.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas (fls. 16/17).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº 9.096/95 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".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2018 (fls. 3/verso), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao
referido período ou apresentar declaração de ausência de movimentação de recursos (art. 32, §4º,
da lei nº 9.096/95), o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº
23.546/2017.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do
PARTIDO PODEMOS PODE PARANATINGA com a suspensão imediata da distribuição ou
repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2018, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Deixo, também, de determinar a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal em face
do decidido na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6032/2018.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Paranatinga/MT, 6 de novembro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 34-22.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB GAÚCHA DO NORTE
INTERESSADOS: ARLETE FATIMA RAUBER, PRESIDENTE
JURANDIR ANTONIO BOTINI, TESOUREIRO
PAULO DE CAMPOS BORGES JUNIOR, PRESIDENTE ESTADUAL
RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO, TESOUREIRO ESTADUAL
ADRIANA CONDE COSTA CUISSI, TESOUREIRO ADJ ESTADUAL
AYLON DAVID NEVES, TESOUREIRO ADJ ESTADUAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Trata-se de informação da não prestação de contas referentes ao exercício 2018 pelo PARTIDO
DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB GAÚCHA DO NORTE.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
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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Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificados nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017 e da Portaria nº 4/2019-57ªZE, o partido e seus responsáveis deixaram
transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fls. 10).
Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017 o Cartório Eleitoral emitiu a
certidão de fls. 11/16.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas (fls. 18/19).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº 9.096/95 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".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2018 (fls. 3/verso), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao
referido período ou apresentar declaração de ausência de movimentação de recursos (art. 32, §4º,
da lei nº 9.096/95), o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº
23.546/2017.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB GAÚCHA DO NORTE com a
suspensão imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2018, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Deixo, também, de determinar a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal em face
do decidido na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6032/2018.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Paranatinga/MT, 6 de novembro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 22-08.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP PARANATINGA
INTERESSADOS: LINDIENEIDE BELEM DE FREITAS, PRESIDENTE
JOVENAL DE SOUZA SILVA, TESOUREIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Trata-se de informação da não prestação de contas referentes ao exercício 2018 pelo PARTIDO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Trata-se de informação da não prestação de contas referentes ao exercício 2018 pelo PARTIDO
REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP PARANATINGA.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificados nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017 e da Portaria nº 4/2019-57ªZE, o partido e seus responsáveis deixaram
transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fls. 9).
Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017 o Cartório Eleitoral emitiu a
certidão de fls. 10/13.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas (fls. 15/16).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº 9.096/95 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".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2018 (fls. 3/verso), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao
referido período ou apresentar declaração de ausência de movimentação de recursos (art. 32, §4º,
da lei nº 9.096/95), o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº
23.546/2017.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP PARANATINGA com a suspensão imediata da
distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2018, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Deixo, também, de determinar a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal em face
do decidido na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6032/2018.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Paranatinga/MT, 6 de novembro de 2019
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 25-60.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD PARANATINGA
INTERESSADOS: JORGE JOSE ZAMAR NETO, PRESIDENTE
JOSE AUGUSTO LONGHINI, TESOUREIRO
CLAUDIO LUIZ DUCATTI, 2 TESOUREIRO
CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO, PRESIDENTE EST
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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CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO, PRESIDENTE EST
DJALMA SILVESTRE FERNANDES, TESOUREIRO ESTADUAL
NEURILAN FRAGA, 2 TESOUREIRO ESTADUAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Trata-se de informação da não prestação de contas referentes ao exercício 2018 pelo PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD PARANATINGA.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificados nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017 e da Portaria nº 4/2019-57ªZE, o partido e seus responsáveis deixaram
transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fls. 10).
Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017 o Cartório Eleitoral emitiu a
certidão de fls. 11/14.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas (fls. 16/17).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº 9.096/95 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".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2018 (fls. 3/verso), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao
referido período ou apresentar declaração de ausência de movimentação de recursos (art. 32, §4º,
da lei nº 9.096/95), o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº
23.546/2017.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD PARANATINGA com a suspensão imediata da
distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2018, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Deixo, também, de determinar a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal em face
do decidido na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6032/2018.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Paranatinga/MT, 6 de novembro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 26-45.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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AUTOS Nº 26-45.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB PARANATINGA
INTERESSADOS: PAULO JOSE CANAVERDE COSTA, PRESIDENTE
MARCOS VINICIUS DE CAMPOS, TESOUREIRO
PAULO DE CAMPOS BORGES JUNIOR, PRESIDENTE ESTADUAL
RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO, TESOUREIRO ESTADUAL
ADRIANA CONDE COSTA CUISSI, TESOUREIRO ADJ ESTADUAL
AYLON DAVID NEVES, TESOUREIRO ADJ ESTADUAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Trata-se de informação da não prestação de contas referentes ao exercício 2018 pelo PARTIDO
DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB PARANATINGA.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificados nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017 e da Portaria nº 4/2019-57ªZE, o partido e seus responsáveis deixaram
transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fls. 10).
Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017 o Cartório Eleitoral emitiu a
certidão de fls. 11/16.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas (fls. 18/19).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº 9.096/95 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".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2018 (fls. 3/verso), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao
referido período ou apresentar declaração de ausência de movimentação de recursos (art. 32, §4º,
da lei nº 9.096/95), o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº
23.546/2017.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB PARANATINGA com a suspensão
imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a
inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2018, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Deixo, também, de determinar a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal em face
do decidido na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6032/2018.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
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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TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Paranatinga/MT, 6 de novembro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 28-15.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO DOS TRABALHADORES PT PARANATINGA
INTERESSADOS: VALMIR ALVES DE MIRANDA, PRESIDENTE
ADMILTON APARECIDO GOMES LEMES, TESOUREIRO
RUTH RETAMIRO STEPANOV, TESOUREIRO
VALDIR MENDES BARRANCO, PRESIDENTE ESTADUAL
ELEN CAROLINA MARTINS, TESOUREIRO ESTADUAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Trata-se de informação da não prestação de contas referentes ao exercício 2018 pelo PARTIDO
DOS TRABALHADORES PT PARANATINGA.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificados nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017 e da Portaria nº 4/2019-57ªZE, o partido e seus responsáveis deixaram
transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fls. 10).
Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017 o Cartório Eleitoral emitiu a
certidão de fls. 11/15.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas (fls. 17/18).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº 9.096/95 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".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2018 (fls. 3/verso), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao
referido período ou apresentar declaração de ausência de movimentação de recursos (art. 32, §4º,
da lei nº 9.096/95), o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº
23.546/2017.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do
PARTIDO DOS TRABALHADORES PT PARANATINGA com a suspensão imediata da distribuição
ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2018, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Deixo, também, de determinar a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal em face
do decidido na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6032/2018.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
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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Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Paranatinga/MT, 6 de novembro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 29-97.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO VERDE PV PARANATINGA
INTERESSADOS: RAFAEL DELA JUSTINA, PRESIDENTE
ENEIDA VENANCIO MIGNOT ROBHA, TESOUREIRO
JOSE ROBERTO STOPA, PRESIDENTE ESTADUAL
ANDERSON CARVALHO MATOS, TESOUREIRO ESTADUAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Trata-se de informação da não prestação de contas referentes ao exercício 2018 pelo PARTIDO
VERDE PV PARANATINGA.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificados nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017 e da Portaria nº 4/2019-57ªZE, o partido e seus responsáveis deixaram
transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fls. 11).
Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017 o Cartório Eleitoral emitiu a
certidão de fls. 12/15.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas (fls. 17/18).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº 9.096/95 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".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2018 (fls. 3/verso), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao
referido período ou apresentar declaração de ausência de movimentação de recursos (art. 32, §4º,
da lei nº 9.096/95), o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº
23.546/2017.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do
PARTIDO VERDE PV PARANATINGA com a suspensão imediata da distribuição ou repasse de
novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.

Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
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Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2018, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Deixo, também, de determinar a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal em face
do decidido na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6032/2018.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Paranatinga/MT, 6 de novembro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 30-82.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO REPUBLICANOS PARANATINGA
INTERESSADOS: EUDICLEBI DE ARAUJO, PRESIDENTE
EUSELI DA SILVA SOUSA, TESOUREIRO
ADILTON DOMINGOS SACHETTI, PRESIDENTE ESTADUAL
ANDERSON VIDAL DOS SANTOS, TESOUREIRO ESTADUAL
ROGERIO ROSSETTI MARTINS, 2 TESOUREIRO ESTADUAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Trata-se de informação da não prestação de contas referentes ao exercício 2018 pelo PARTIDO
REPUBLICANOS PARANATINGA.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificados nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017 e da Portaria nº 4/2019-57ªZE, o partido e seus responsáveis deixaram
transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fls. 10).
Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017 o Cartório Eleitoral emitiu a
certidão de fls. 11/17.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas (fls. 18/19).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº 9.096/95 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".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2018 (fls. 3/verso), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao
referido período ou apresentar declaração de ausência de movimentação de recursos (art. 32, §4º,
da lei nº 9.096/95), o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº
23.546/2017.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do
PARTIDO REPUBLICANOS PARANATINGA com a suspensão imediata da distribuição ou repasse
de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2018, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Deixo, também, de determinar a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal em face
do decidido na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6032/2018.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Paranatinga/MT, 6 de novembro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 32-52.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA PMB GAÚCHA DO NORTE
INTERESSADOS: MAURO JUNGES, PRESIDENTE
CARMEM EVANI BRONSTRUP JUNGES, TESOUREIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Trata-se de informação da não prestação de contas referentes ao exercício 2018 pelo PARTIDO
DA MULHER BRASILEIRA PMB GAÚCHA DO NORTE.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificados nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017 e da Portaria nº 4/2019-57ªZE, o partido e seus responsáveis deixaram
transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fls. 9).
Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017 o Cartório Eleitoral emitiu a
certidão de fls. 10/13.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas (fls. 15/16).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº 9.096/95 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".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2018 (fls. 3/verso), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao
referido período ou apresentar declaração de ausência de movimentação de recursos (art. 32, §4º,
da lei nº 9.096/95), o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº
23.546/2017.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA PMB GAÚCHA DO NORTE com a suspensão imediata da
distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2018, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Deixo, também, de determinar a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal em face
do decidido na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6032/2018.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Paranatinga/MT, 6 de novembro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 33-37.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD GAÚCHA DO NORTE
INTERESSADOS: FLAVIO FERREIRA DA SILVA, 1 TESOUREIRO
ANTONIO CORTESA DOS SANTOS, 2 TESOUREIRO
VERA NICE SHUCK REGELMEIER, 2 TESOUREIRO
CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO, PRESIDENTE ESTADUAL
DJALMA SILVESTRE FERNANDES, 1 TESOUREIRO ESTADUAL
NEURILAN FRAGA, 2 TESOUREIRO ESTADUAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Trata-se de informação da não prestação de contas referentes ao exercício 2018 pelo PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD GAÚCHA DO NORTE.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificados nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017 e da Portaria nº 4/2019-57ªZE, o partido e seus responsáveis deixaram
transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fls. 11).
Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017 o Cartório Eleitoral emitiu a
certidão de fls. 12/15.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas (fls. 17/18).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Dispõe o artigo 32 da Lei nº 9.096/95 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".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2018 (fls. 3/4), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período ou apresentar declaração de ausência de movimentação de recursos (art. 32, §4º, da lei nº
9.096/95), o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº
23.546/2017.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD GAÚCHA DO NORTE com a suspensão imediata da
distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2018, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Deixo, também, de determinar a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal em face
do decidido na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6032/2018.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Paranatinga/MT, 6 de novembro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 58-50.2019.6.11.0057 - PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDO PROGRESSISTAS (ANTIGO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS)
PARANATINGA
INTERESSADOS: LUCIANO SOUSA DANTAS, PRESIDENTE
ROSIMEIRE MATIAS DE ALMEIDA, TESOUREIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Vistos etc.
Trata-se de informação da não prestação de contas referentes ao exercício 2018 pelo PARTIDO
PROGRESSISTAS

(ANTIGO

PARTIDO

REPUBLICANO

DA

ORDEM

SOCIAL

PROS)

PARANATINGA.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Notificados nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017 e da Portaria nº 4/2019-57ªZE, o partido e seus responsáveis deixaram
transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fls. 9).
Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº 23.546/2017 o Cartório Eleitoral emitiu a
certidão de fls. 10/13.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas (fls. 15/16).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº 9.096/95 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".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2018 (fls. 3/verso), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao
referido período ou apresentar declaração de ausência de movimentação de recursos (art. 32, §4º,
da lei nº 9.096/95), o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº
23.546/2017.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2018 do
PARTIDO PROGRESSISTAS (ANTIGO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS)
PARANATINGA com a suspensão imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo
Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2018, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Deixo, também, de determinar a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal em face
do decidido na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6032/2018.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Paranatinga/MT, 6 de novembro de 2019.
LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
Juiz Eleitoral

ATOS DA 61ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 065/2019/61ZE - RELATÓRIO DE OPERAÇÕES ELEITORAIS
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE, MM.
Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que está
disponível

para

consulta

no

link

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

/anexos_de_normativos-edital-65-2019-201911060948201112ba9b3d1bbb1cc8d05b498d3bc8cfd00.pdf) a relação de operações eleitorais (alistamentos,
transferências, revisões e pedidos de 2ª via) realizados nesta 61ª Zona Eleitoral no período
compreendido entre 16/10/2019 a 31/10/2019, nos termos do art. 17, § 1º e art. 18, § 5º da
Resolução TSE nº 21538/03 c/c art. 77, II e art. 45, §§ 6º e 7º do Código Eleitoral., ficando neste
mesmo ato intimados os interessados para, querendo, interporem recurso contra o deferimento
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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mesmo ato intimados os interessados para, querendo, interporem recurso contra o deferimento
/indeferimento de tais operações no prazo de 10 dias, contados desta publicação.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a publicação
do presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado, nesta cidade de Comodoro/MT, 6 de novembro de 2019. Eu,
___________________________________, Walter Figueirêdo Costa Neto, Analista Judiciário Área Judiciária, digitei e subscrevi. NADA MAIS.
WALTER FIGUEIRÊDO COSTA NETO
Analista Judiciário

EDITAL Nº 066/2019/61ZE - RELATÓRIO DE OPERAÇÕES ELEITORAIS
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE, MM.
Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que está
disponível

para

consulta

no

link

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

/anexos_de_normativos-edital-66-2019-2019110609510104976f8b18d7be0b79f6d2db9e7dab6b48e.pdf) a relação de inscrições eleitorais canceladas em razão
de óbitos informados no mês de OUTUBRO de 2019 nesta 61ª Zona Eleitoral, ficando neste
mesmo ato intimados os interessados para, querendo, interporem recurso no prazo de 05 dias,
contados desta publicação.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a publicação
do presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado, nesta cidade de Comodoro/MT, 6 de novembro de 2019. Eu,
___________________________________, Walter Figueirêdo Costa Neto, Analista Judiciário Área Judiciária, digitei e subscrevi. NADA MAIS.
WALTER FIGUEIRÊDO COSTA NETO
Analista Judiciário
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