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ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 468/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições que lhe confere o art. 19, XI, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 6.505/2017,
RESOLVE
Art. 1º Designar o Excelentíssimo Senhor Bruno D'Oliveira Marques, Juiz-Membro Titular deste
Tribunal Regional Eleitoral, para compor e presidir o Comitê Estratégico de Gestão Judiciária CEJUD, nos termos do art. 15, I e §1º da Resolução TRE-MT nº 1.719/2016, precedida da
dispensa do Excelentíssimo Senhor Luís Aparecido Bortolussi Júnior.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Cuiabá-MT, 28 de novembro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

ATOS DA CORREGEDORIA
DECISÕES MONOCRÁTICAS
PROCESSO CRE - PJE Nº 0600420-77.2019.6.11.0000 - CLASSE CO
COINCIDÊNCIA 2DMT1902680733
Requerido(a): DAIANE PAULA SILVA
Vistos.
A Coincidência tratada nestes autos foi identificada pelo cruzamento de dados realizado em 23/10
/2019, envolvendo operação no Cadastro Nacional de Eleitores para DAIANE PAULA SILVA, filha
de Maria Benta da Silva e Eurides Dias da Silva, nascida em 19/10/1986, que possui o registro nº
0015145560000 na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos em virtude de sentença
condenatória transitada em julgado exarada no processo nº 14200-83.2012.811.0042 da 13ª Vara
Criminal de Cuiabá/MT.
Esta CRE/MT diligenciou junto à respectiva Zona Eleitoral abrangida, a fim de que fosse localizado
o eleitor para as informações necessárias à instrução, em virtude da competência atribuída ao
Corregedor Regional Eleitoral para a decisão oriunda deste procedimento, conforme consta do §
2º, do artigo 41, da Resolução TSE nº 21.538/2003Em resposta à diligência efetuada, a 20ª ZE
encaminhou certidão (ID 2520672) noticiando que contatou a eleitora para que comparecesse ao
Cartório Eleitoral a fim de regularizar sua inscrição, todavia o prazo decorreu in albis. A Seção de
Fiscalização do Cadastro e Direitos Políticos certificou ainda que em consulta ao Sistema INFODIP
- Sistema de Informações de Direitos Políticos, não há qualquer comunicação de extinção de
punibilidade referente à condenação criminal prolatada nos autos retrocitados.
Não há nestes autos, ainda, qualquer dado referente a eventual extinção de punibilidade para o réu
e nos termos do art. 15, III da Constituição Federal, "a suspensão de direitos políticos se dará nos
casos de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos". Do mesmo
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casos de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos". Do mesmo
modo o art. 52, caput da Resolução TSE nº 21.538/2003 dispõe que a regularização de situação
eleitoral de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante
comprovação de haver cessado o impedimento.
Posto isso, determino que seja mantido o registro de condenação nº 0015145560000 lançado para
DAIANE PAULA SILVA na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos, até que cessem os
motivos ensejadores da suspensão de direitos políticos, cancelando outrossim, a inscrição nº 0276
4761 1872 requerida perante a 20ª ZE/MT.
Registre-se. Publique-se. Comunique-se a 20ª ZE/MT. Arquive-se.
Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2019.
Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO
Corregedor Regional Eleitoral, em substituição

PROCESSO CRE - PJE Nº 0600421-62.2019.6.11.0000 -CLASSE CO
COINCIDÊNCIA 2DMT1902682274
Requerido(a): GERALDO HUMBERTO GONÇALVES ESTORARI
Vistos.
A Coincidência tratada nestes autos foi identificada pelo cruzamento de dados realizado em 28/10
/2019, envolvendo operação no Cadastro Nacional de Eleitores para GERALDO HUMBERTO
GONÇALVES ESTORARI, filho de Maria Monica Gonçalves Estorari e Divino Francisco Estorari,
nascido em 15/08/1997, que possui o registro nº 001671670000 na Base de Perda e Suspensão
de Direitos Políticos em virtude de sentença condenatória transitada em julgado exarada no
processo nº 3647-31.2016.811.0011 da Terceira Vara Criminal de Mirassol D'Oeste/MT.
Esta CRE/MT diligenciou junto à respectiva Zona Eleitoral abrangida, a fim de que fosse localizado
o eleitor para as informações necessárias à instrução, em virtude da competência atribuída ao
Corregedor Regional Eleitoral para a decisão oriunda deste procedimento, conforme consta do §
2º, do artigo 41, da Resolução TSE nº 21.538/2003Em resposta à diligência efetuada, a 18ª ZE
encaminhou certidão (ID 2454972) noticiando que o eleitor compareceu ao Cartório Eleitoral e
informou que ainda cumpre a pena imposta nos autos 3647-31.2016.811.0011 da Terceira Vara
Criminal de Mirassol D'Oeste/MT. A Seção de Fiscalização do Cadastro e Direitos Políticos
certificou ainda que em consulta ao Sistema INFODIP - Sistema de Informações de Direitos
Políticos, não há qualquer comunicação de extinção de punibilidade referente à condenação
criminal prolatada nos autos retrocitados.
Não há nestes autos, ainda, qualquer dado referente a eventual extinção de punibilidade para o réu
e nos termos do art. 15, III da Constituição Federal, "a suspensão de direitos políticos se dará nos
casos de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos". Do mesmo
modo o art. 52, caput da Resolução TSE nº 21.538/2003 dispõe que a regularização de situação
eleitoral de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante
comprovação de haver cessado o impedimento.
Posto isso, determino que seja mantido o registro de condenação nº 001671670000 lançado para
GERALDO HUMBERTO GONÇALVES ESTORARI na Base de Perda e Suspensão de Direitos
Políticos, até que cessem os motivos ensejadores da suspensão de direitos políticos, cancelando
outrossim, a inscrição nº 0343 2968 1848 requerida perante a 18ª ZE/MT.
Registre-se. Publique-se. Comunique-se a 18ª ZE/MT. Arquive-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2019.
Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO
Corregedor Regional Eleitoral, em substituição

PROCESSO CRE - PJE Nº 0600422-47.2019.6.11.0000 - CLASSE CO
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PROCESSO CRE - PJE Nº 0600422-47.2019.6.11.0000 - CLASSE CO
COINCIDÊNCIA 2DMT1902682649
Requerido(a): GEIZA RUFINO DE ASSIS
Vistos.
A Coincidência tratada nestes autos foi identificada pelo cruzamento de dados realizado em 29/10
/2019, envolvendo operação no Cadastro Nacional de Eleitores para GEIZA RUFINO DE ASSIS,
filha de Edineuza Terezinha Dalbosco de Assis e Jose Rufino de Assis, nascida em 20/02/1991,
que possui o registro nº 0009186310000 na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos em
virtude de sentença condenatória transitada em julgado exarada no processo nº 124567.2010.811.0049 da Segunda Vara de Vila Rica/MT.
Esta CRE/MT diligenciou junto à respectiva Zona Eleitoral abrangida, a fim de que fosse localizada
o eleitor para as informações necessárias à instrução, em virtude da competência atribuída ao
Corregedor Regional Eleitoral para a decisão oriunda deste procedimento, conforme consta do §
2º, do artigo 41, da Resolução TSE n. 21.538/2003.
A 16ª ZE/MT contatou o Juízo da Segunda Vara de Vila Rica/MT, a fim de obter informações
quanto ao andamento processual dos autos nº 1245-67.2010.811.0049, tendo a mesma informado
que a eleitora já cumpriu integralmente a pena imposta nos autos retrocitados, conforme se vê na
comunicação de extinção de punibilidade INFODIP nº 31490/2019, enviada em 19/11/2019.
Diante da comprovação de haver cessado o impedimento, a Seção de Fiscalização do Cadastro e
Direitos Políticos desta CRE/MT ponderou pela baixa do registro de condenação nº
0009186310000 da Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos e pela regularização da
inscrição nº 0376 3370 1880.
Posto isso, determino que seja inativado o registro de condenação nº 0009186310000 lançado
para GEIZA RUFINO DE ASSIS na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos,
regularizando outrossim, a inscrição nº 0376 3370 1880.
Registre-se. Publique-se. Comunique-se a 16ª ZE/MT. Arquive-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2019
Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO
Corregedor Regional Eleitoral, em substituição

PROCESSO CRE - PJE Nº 0600451-97.2019.6.11.0000 - CLASSE CO
COINCIDÊNCIA 2DMT1902685177
Requerido(a): DANILO VIEIRA OLIVEIRA
Vistos.
A Coincidência tratada nestes autos foi identificada pelo cruzamento de dados realizado em 17/11
/2019, envolvendo operação no Cadastro Nacional de Eleitores para DANILO VIEIRA OLIVEIRA,
filho de Elvanda Barbara Vieira Oliveira e Manoel Donizete Ataide de Novais, nascido em 01/03
/1996, cujos direitos políticos encontram-se atualmente suspensos, em virtude do registro de
conscrição - vedação ao alistamento eleitoral efetuado na Base de Perda e Suspensão de Direitos
Políticos sob o nº 001652340000.
Esta CRE/MT diligenciou junto à respectiva Zona Eleitoral abrangida, a fim de que fosse localizado
o eleitor para as informações necessárias à instrução, em virtude da competência atribuída ao
Corregedor Regional Eleitoral para a decisão oriunda deste procedimento, conforme consta do §
2º, do artigo 41, da Resolução TSE nº 21.538/2003.
A 9ª ZE/MT notificou o eleitor, tendo o mesmo informado que já cumpriu o serviço militar
obrigatório, conforme se vê na cópia do certificado de reservista (ID 2520572), tendo sido
incorporado em 01/03/2018 e licenciado em 20/02/2019.
A Seção de Fiscalização do Cadastro e Direitos Políticos desta CRE/MT ponderou pela inativação
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. 3057

Cuiabá, sexta-feira, 29 de novembro de 2019

5

A Seção de Fiscalização do Cadastro e Direitos Políticos desta CRE/MT ponderou pela inativação
do registro de suspensão nº 001652340000 da Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos e
pela regularização da inscrição nº 0375 4167 1864.
Posto isso, determino que seja inativado o registro de suspensão nº 001652340000 lançado para
DANILO VIEIRA OLIVEIRA na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos, regularizando
outrossim, a inscrição nº 0375 4167 1864 requerida perante a 9ª ZE/MT.
Registre-se. Publique-se. Comunique-se a 9ª ZE/MT. Arquive-se.
Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2019.
Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO
Corregedor Regional Eleitoral, em substituição

PROCESSO CRE - PJE Nº 0600452-82.2019.6.11.0000 - CLASSE CO
COINCIDÊNCIA 2DMT1902686254
Requerido(a): ERCILIO RIBEIRO FILOMENA
Vistos.
A Coincidência tratada nestes autos foi identificada pelo cruzamento de dados realizado em 17/11
/2019, envolvendo operação no Cadastro Nacional de Eleitores para ERCILIO RIBEIRO
FILOMENA, filho de Isabel Ribeiro Filomena e Joaquim Filomena, nascido em 01/03/1976, que
possui o registro nº 000274595000 na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos em virtude
de sentença condenatória transitada em julgado exarada no processo nº 34/2007 da Segunda Vara
de Comodoro/MT.
Esta CRE/MT diligenciou junto à respectiva Zona Eleitoral abrangida, a fim de que fosse localizado
o eleitor para as informações necessárias à instrução, em virtude da competência atribuída ao
Corregedor Regional Eleitoral para a decisão oriunda deste procedimento, conforme consta do §
2º, do artigo 41, da Resolução TSE nº 21.538/2003. Em resposta à diligência efetuada, a 61ª ZE
encaminhou certidão (ID 2520772) noticiando que contatou o eleitor para que comparecesse ao
Cartório Eleitoral a fim de regularizar sua inscrição, todavia o prazo decorreu in albis. A Seção de
Fiscalização do Cadastro e Direitos Políticos certificou ainda que em consulta ao Sistema INFODIP
- Sistema de Informações de Direitos Políticos, não há qualquer comunicação de extinção de
punibilidade referente à condenação criminal prolatada nos autos retrocitados.
Não há nestes autos, ainda, qualquer dado referente a eventual extinção de punibilidade para o réu
e nos termos do art. 15, III da Constituição Federal, "a suspensão de direitos políticos se dará nos
casos de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos". Do mesmo
modo o art. 52, caput da Resolução TSE nº 21.538/2003 dispõe que a regularização de situação
eleitoral de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante
comprovação de haver cessado o impedimento.
Posto isso, determino que seja mantido o registro de condenação nº 000274595000 lançado para
ERCILIO RIBEIRO FILOMENA na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos, até que
cessem os motivos ensejadores da suspensão de direitos políticos, cancelando outrossim, a
inscrição nº 0153 1866 1848 requerida perante a 61ª ZE/MT.
Registre-se. Publique-se. Comunique-se a 61ª ZE/MT. Arquive-se.
Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2019.
Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO
Corregedor Regional Eleitoral, em substituição

PROCESSO CRE - PJE Nº 0600453-67.2019.6.11.0000 -CLASSE CO
COINCIDÊNCIA 2DMT1902686314
Requerido(a): LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA
Vistos.
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Vistos.
A Coincidência tratada nestes autos foi identificada pelo cruzamento de dados realizado em 17/11
/2019, envolvendo operação no Cadastro Nacional de Eleitores para LEANDRO GARCIA DE
OLIVEIRA, filho de Leonsina Eronita Garcia de Oliveira e João Pedro Prestes de Oliveira, nascido
em 09/06/1976, que possui o registro nº 000919306000 na Base de Perda e Suspensão de Direitos
Políticos em virtude de sentença condenatória transitada em julgado exarada no processo nº
62642.2008.816.0026 da Vara Criminal de Campo Largo/PR.
Esta CRE/MT diligenciou junto à respectiva Zona Eleitoral abrangida, a fim de que fosse localizado
o eleitor para as informações necessárias à instrução, em virtude da competência atribuída ao
Corregedor Regional Eleitoral para a decisão oriunda deste procedimento, conforme consta do §
2º, do artigo 41, da Resolução TSE nº 21.538/2003. Em resposta à diligência efetuada, a 02ª ZE
encaminhou certidão (ID 2512222) noticiando que o eleitor foi contatato e informou que ainda
cumpre a pena imposta nos autos 62642.2008.816.0026 da Vara Criminal de Campo Largo/PR. A
Seção de Fiscalização do Cadastro e Direitos Políticos certificou ainda que em consulta ao
Sistema INFODIP - Sistema de Informações de Direitos Políticos, não há qualquer comunicação de
extinção de punibilidade referente à condenação criminal prolatada nos autos retrocitados.
Não há nestes autos, ainda, qualquer dado referente a eventual extinção de punibilidade para o réu
e nos termos do art. 15, III da Constituição Federal, "a suspensão de direitos políticos se dará nos
casos de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos". Do mesmo
modo o art. 52, caput da Resolução TSE nº 21.538/2003 dispõe que a regularização de situação
eleitoral de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante
comprovação de haver cessado o impedimento.
Posto isso, determino que seja mantido o registro de condenação nº 000919306000 lançado para
LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA na Base de Perda e Suspensão de Direitos Políticos, até que
cessem os motivos ensejadores da suspensão de direitos políticos, cancelando outrossim, a
inscrição nº 0246 3730 1805 requerida perante a 2ª ZE/MT.
Registre-se. Publique-se. Comunique-se a 2ª ZE/MT. Arquive-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2019.
Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO
Corregedor Regional Eleitoral, em substituição

ATOS DA DIRETORIA GERAL
ORDENS DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO Nº 85/2019
Republicação devido erro material.
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, em
substituição, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do art. 64 do Regimento Interno
desta Secretaria, c/c art. 2º, inciso V, da Resolução nº 543/2005 e
CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei 8.666/93, o disposto na Portaria nº 693/2011/TREMT e o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 2528/2016,
RESOLVE
Art. 1º Designar comissão para executar as atividades de acompanhamento e fiscalização do
Contrato nº 32/2019, celebrado com a empresa FTM - Viaturas e Carrocerias Especiais Ltda-ME,
cujo objeto é a aquisição de 01 (um) ônibus rodoviário, composta pelos seguintes servidores:
Presidente: Richardson de Jesus Amaral Mello
Membros: Fábio Curty de Mesquita
Erivelto Bastos Novais
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Erivelto Bastos Novais
Art. 2º Determinar que na ausência, a qualquer título, dos indicados, as providências de sua
responsabilidade fiquem a cargo do substituto imediato.
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2019.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Diretor-Geral, em substituição

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PROCESSO 0600325-47.2019.6.11.0000
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 125/2019/SAP/CRIP/SJ
FAZ SABER, pelo presente Edital, a todos os interessados que virem ou dele tiverem
conhecimento que, no prazo de 05 (cinco) dias, após a publicação do presente, o Ministério
Público ou qualquer partido político possa impugnar as prestações de contas apresentadas abaixo,
bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer
ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus
filiados estejam sujeitos, conforme o disposto no § 3º do art. 31 da Resolução TSE nº 23.546/2017
(Lei nº 9.096/95, art. 35).
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: ANDERSON CARVALHO MATOS
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Cuiabá, 28 de novembro de 2019.
Nilson Fernando Gomes Bezerra
Coordenador de Registros e Informações Processuais

PROCESSO 0600322-92.2019.6.11.0000
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 126/2019/SAP/CRIP/SJ
FAZ SABER, pelo presente Edital, a todos os interessados que virem ou dele tiverem
conhecimento que, no prazo de 05 (cinco) dias, após a publicação do presente, o Ministério
Público ou qualquer partido político possa impugnar as prestações de contas apresentadas abaixo,
bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer
ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus
filiados estejam sujeitos, conforme o disposto no § 3º do art. 31 da Resolução TSE nº 23.546/2017
(Lei nº 9.096/95, art. 35).
REFERÊNCIA TRE-MT: PETIÇÃO nº 0600322-92.2019.6.11.0000
REQUERENTE: PV - PARTIDO VERDE - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO GROSSO
ADVOGADO:

NATHALIA

NASCIMENTO

PAREDES

PISTORELLO

-

OAB/MT19153/O

REQUERENTE: JOSE ROBERTO STOPA REQUERENTE: ANDERSON CARVALHO MATOS
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Cuiabá, 28 de novembro de 2019.
Nilson Fernando Gomes Bezerra
Coordenador de Registros e Informações Processuais

PROCESSO 0601113-95.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
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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INTIMAÇÃO DE PAUTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601113-95.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Jurista 2 - Armando Biancardini Candia (Substituto)
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SERGIO ROBERTO DA LUZ DEPUTADO ESTADUAL, SERGIO
ROBERTO DA LUZ Advogados do(a) REQUERENTE: ELY MACHADO DA SILVA - MT9620/O,
AMANDA DA COSTA LIMA ROSA SILVA - MT15793/O, ROBELIA DA SILVA MENEZES MT23212/O, LUCIANO ROSA DA SILVA - MT7860/O, JOSE ANTONIO ROSA - MT005493
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam intimados os interessados de que o processo
em referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará às 09:00h no Plenário
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, conforme dispõe o art. 60 do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de
2016).
Cuiabá, 28 de novembro de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0601395-36.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601395-36.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Jurista 2 - Armando Biancardini Candia (Substituto)
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: ELEICAO 2018 EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO DEPUTADO ESTADUAL,
EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO OLIVEIRA DA
SILVA - MT9395/O
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam intimados os interessados de que o processo
em referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará às 09:00h no Plenário
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, conforme dispõe o art. 60 do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de
2016).
Cuiabá, 28 de novembro de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0601384-07.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601384-07.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Jurista 2 - Armando Biancardini Candia (Substituto)
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE MARIA DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, JOSE
MARIA DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: RONALDO DE ARAUJO JUNIOR MT15341/B
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam intimados os interessados de que o processo
em referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará às 09:00h no Plenário
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, conforme dispõe o art. 60 do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de
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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horas, conforme dispõe o art. 60 do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de
2016).
Cuiabá, 28 de novembro de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 57-13.2017.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS POLÍTICOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2016 - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/MT
REQUERENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN/MT
Advogado: Ivan Sales Garcia - OAB: 8.557/Mt
REQUERENTE: AUGUSTO JORGE PEREIRA LEITE, PRESIDENTE (24/05/2011 A 29/11/2016)
Advogado: Ivan Sales Garcia - OAB: 8.557/Mt
REQUERENTE: CILMARA CONCEIÇÃO COELHO, TESOUREIRA (16/06/2014 A 29/11/2016)
Advogado: Ivan Sales Garcia - OAB: 8.557/Mt
RELATOR(A): DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Decisão/Despacho:
"Vistos etc.
Frustrada a tentativa de intimação do diretório regional do partido por meio de intimação pessoal
de seu presidente e tesoureiro, determino a expedição de carta de intimação, com aviso de
recebimento - AR, ao endereço da sede do diretório estadual do Partido PODE - PODEMOS (atual
Partido Trabalhista Nacional - PTN/MT) cadastrada no Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias - SGIP, para que, no prazo de 05 dias, regularize a representação processual da
agremiação partidária, vez que a mesma não está representada por advogado, fazendo-se constar
na carta de intimação que o não atendimento da diligência poderá acarretar em julgamento de
contas não prestadas (art. 46, inciso IV, alínea "a" , da Resolução TSE n° 23.546/2017).
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 26 de novembro de 2019.
LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Relator(a)"
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 28/11/2019.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
CONTRATOS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretária de Administração e Orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso TORNA
PÚBLICO, a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que nesta data, face a
impossibilidade de notificação pessoal de seu representante legal, fica a empresa abaixo indicada,
por intermédio de seu representante legal, NOTIFICADA, em face ao despacho do Sr. DiretorGeral, contido no e-documento de nº 071236/2019 do PAE nº 9881/2018, da INTENÇÃO de
aplicação a essa Empresa das penalidades abaixo, com registro no SICAF:
Contratada: Baru Comércio e Distribuição de Equipamentos EIRELI - ME - CNPJ: 10.881.931/000155
Referente: Pregão Eletrônico nº 23/2018 - Objeto: Aquisição de Mobiliário para o TRE-MT.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Referente: Pregão Eletrônico nº 23/2018 - Objeto: Aquisição de Mobiliário para o TRE-MT.
Falta Imputada; Não entrega dos bens - inexecução total do Contrato.
Tipificação da Falta Contratual: Inexecução total do Termo de Referência. Descumprimento do item
20.1.2 do Edital do Pregão nº 23/2018; e item 7.4 do Anexo I (Termo de Referência) do Edital
citado.
Penalidade a ser Aplicada: 1- Multa administrativo no valor de R$ 2.660.60 (dois mil, seiscentos e
sessenta reais e sessenta centavos), 10% do valor da 2018NE001956; 2- Impedimento de licitar e
contratar com a União pelo prazo de 12 meses e cancelamento do registro de preços.
Fundamentação da Penalidade: itens 22.1, alínea "b" e 22.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 23
/2018.
Registro da Penalidade: Registro da Penalidade de Multa no SICAF, Cláusula que trata das
Sanções Administrativas, do mesmo Edital.
Essa Empresa tem, na forma prevista no artigo 87, parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/1993, o prazo de
5 (cinco) dias úteis a contar da publicação desta, para apresentar Defesa Prévia, se assim o
desejar.
Decorrido o prazo citado considerar-se-á para todos os fins a regular notificação da mencionada
empresa, por intermédio de seu representante legal, devidamente cumprida, devendo, quaisquer
recursos, pedido de reconsideração, documento, manifestação, justificativa, etc., ser protocolado
na Sede do TRE/MT, com pedido de juntada ao Protocolo em referência, pessoalmente ou por
intermédio de seu representante.
Encerrado o prazo para apresentação de recurso, independentemente, de comparecimento da
parte nos autos ou não, o procedimento seguirá seu curso normal, sem interrupções ou suspensão
de prazo, salvo deliberação em contrário da Administração Superior deste Tribunal, nos termos da
Lei nº 9.784/1999, Lei nº 8.666/93, CPC e diplomas correlatos.
RAFAEL ZORNITTA
Secretário de Administração e Orçamento

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECISÕES
PAE Nº 2642/2014
1. Considerando o disposto no artigo 9º, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.416, de 15/12/2006, que versa
sobre o desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos
Quadros do Poder Judiciário Federal, mediante progressão funcional e promoção;
2. Considerando o regramento trazido pela Lei nº 12.774, de 28/12/2012 e pela Portaria Conjunta
STF nº 4/2013, regulamentados no âmbito deste TRE/MT por intermédio da Portaria TRE/MT nº
463/2013 que determinou o novo enquadramento dos servidores efetivos do Poder Judiciário;
3. Considerando o teor dos artigos 16, 17 e 18 da Resolução TSE nº 22.582/2007, que
estabelecem os critérios para a progressão dos servidores efetivos da Justiça Eleitoral;
4. Considerando ainda os dados relativos ao desempenho do (a) servidor (a) após o decurso do
prazo de 12 (doze) meses da última avaliação, bem como a manifestação da Coordenadoria de
Educação e Desenvolvimento concluindo pelo preenchimento dos requisitos necessários à
movimentação da carreira, conforme se vê na Informação nº 304/2019/SSAA/CED.
5. Considerando, ao final, a delegação de competência estabelecida pelo art. 5º, I, b, da Portaria nº
117/20182 , CONCEDO Progressão Funcional ao (à) servidor(a) KATIANE BENTO GONÇALVES,
integrante da carreira de Técnico Judiciário, Área Administrativa, passando da Classe B, padrão 6
para a Classe B, Padrão 7, com efeitos a partir de 25/11/2019.
6. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
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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6. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
decisão, e após, de modo direto, à Coordenadoria de Pessoal para anotações e providências
relativas aos pagamentos decorrentes da movimentação funcional.
Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2019.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

PAE Nº 3125/2018
1. Considerando o disposto no artigo 9º, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.416, de 15/12/2006, que versa
sobre o desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos
Quadros do Poder Judiciário Federal, mediante progressão funcional e promoção;
2. Considerando o regramento trazido pela Lei nº 12.774, de 28/12/2012 e pela Portaria Conjunta
STF nº 4/2013, regulamentados no âmbito deste TRE/MT por intermédio da Portaria TRE/MT nº
463/2013 que determinou o novo enquadramento dos servidores efetivos do Poder Judiciário;
3. Considerando o teor dos artigos 16, 17 e 18 da Resolução TSE nº 22.582/2007, que
estabelecem os critérios para a progressão dos servidores efetivos da Justiça Eleitoral;
4. Considerando ainda os dados relativos ao desempenho do (a) servidor (a) após o decurso do
prazo de 12 (doze) meses da última avaliação, bem como a manifestação da Coordenadoria de
Educação e Desenvolvimento concluindo pelo preenchimento dos requisitos necessários à
movimentação da carreira, conforme se vê na Informação nº 307/2019/SSAA/CED.
5. Considerando, ao final, a delegação de competência estabelecida pelo art. 5º, I, b, da Portaria nº
117/20182 , CONCEDO Progressão Funcional ao (à) servidor(a) MAYRA CÁCERES BARBOSA
DE OLIVEIRA, integrante da carreira de Técnico Judiciário, Área Administrativa, passando da
Classe A, padrão 2 para a Classe A, Padrão 3, com efeitos a partir de 10/11/2019.
6. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
decisão, e após, de modo direto, à Coordenadoria de Pessoal para anotações e providências
relativas aos pagamentos decorrentes da movimentação funcional.
Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2019.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

PAE Nº 3179/2013
1. Considerando o disposto no artigo 9º, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.416, de 15/12/2006, que versa
sobre o desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos
Quadros do Poder Judiciário Federal, mediante progressão funcional e promoção.
2. Considerando o regramento trazido pela Lei nº 12.774, de 28/12/2012 e pela Portaria Conjunta
STF nº 4/2013, regulamentados no âmbito deste TRE/MT por intermédio da Portaria TRE/MT nº
463/2013 que determinou o novo enquadramento dos servidores efetivos do Poder Judiciário.
3. Considerando o teor dos artigos 16, 17 e 18 da Resolução TSE nº 22.582/2007, que
estabelecem os critérios para a progressão dos servidores efetivos da Justiça Eleitoral.
4. Considerando ainda os dados relativos ao desempenho do (a) servidor (a) após o decurso do
prazo de 12 (doze) meses da última avaliação, bem como a manifestação da Coordenadoria de
Educação e Desenvolvimento concluindo pelo preenchimento dos requisitos necessários à
movimentação da carreira, conforme se vê na Informação nº 306/2019/SSAA/CED.
5. Considerando, ao final, a delegação de competência estabelecida pelo art. 5º, I, b, da Portaria nº
117/20182 , CONCEDO Progressão Funcional ao (à) servidor(a) RICARDO VON EICHEENDORFF

ESPÍRITO SANTO, integrante da carreira de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado,
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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ESPÍRITO SANTO, integrante da carreira de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado,
Especialidade Tecnologia da Informação, passando da Classe B, padrão 9, para a Classe B,
Padrão 10, com efeitos a partir de 07/11/2019.
6. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
decisão, e após, de modo direto, à Coordenadoria de Pessoal para anotações e providências
relativas aos pagamentos decorrentes da movimentação funcional.
Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2019.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

PAE Nº 3975/2013
1. Por toda a fundamentação trazida pela Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento por
meio da Informação nº 297/2019 - SPT/CED/SGP, doc. eletrônico nº 83785/2019, cujo teor adoto
como razão de decidir, bem ainda, tendo por sustentação a competência delegada por intermédio
do art. 5º, I, "a", da Portaria nº 117, de 18/04/2018, concedo o Adicional de Qualificação decorrente
de Ações de Treinamento, nos termos da Resolução TSE nº 23.380/2012, consoante discriminado
abaixo:
Servidor (a): LUCIANO BORTOLUZO
Juros de Mora Ações do Período

Percentual Alíquota

Efeito Financeiro

Conforme Portaria
nº 19/2012 - A
partir de

24/10/2018 a 04/07/2019

7

1%

05/07/2019 a 04/07/2023

06/08/2019

2. Ressalto o que dispõe o artigo 1º, § 1º da Portaria TRE-MT nº 19/2012, Procedimento
Administrativo nº 20.362/2010:
Art. 1º - É devida a incidência de correção monetária juros de mora sobre a parcela remuneratória
paga em atraso a servidor e pensionista deste Tribunal.
§ 1º Considera-se em atraso o pagamento de parcela remuneratória paga em data superior a 30
(trinta) dias, contados, conforme o caso, do protocolo na Secretaria do Tribunal ou da
implementação do direito, quando este independer de requerimento.
3. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
deliberação e anotações, após, à Coordenadoria de Pessoal para providências relativas ao
pagamento decorrente da concessão do Adicional de Qualificação.
Cuiabá/MT, 20 de novembro de 2019.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

PAE Nº 3271/2019
1. Considerando o disposto no artigo 9º, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.416, de 15/12/2006, que versa
sobre o desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos
Quadros do Poder Judiciário Federal, mediante progressão funcional e promoção;
2. Considerando o regramento trazido pela Lei nº 12.774, de 28/12/2012 e pela Portaria Conjunta
STF nº 4/2013, regulamentados no âmbito deste TRE/MT por intermédio da Portaria TRE/MT nº
463/2013 que determinou o novo enquadramento dos servidores efetivos do Poder Judiciário;
3. Considerando o teor dos artigos 16, 17 e 18 da Resolução TSE nº 22.582/2007, que
estabelecem os critérios para a progressão dos servidores efetivos da Justiça Eleitoral;

4. Considerando ainda os dados relativos ao desempenho do (a) servidor (a) após o decurso do
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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4. Considerando ainda os dados relativos ao desempenho do (a) servidor (a) após o decurso do
prazo de 12 (doze) meses da última avaliação, bem como a manifestação da Coordenadoria de
Educação e Desenvolvimento, por meio da Informação nº 303/2019/SSAA/CED (doc. nº 84734
/2019), concluindo pelo preenchimento dos requisitos necessários à movimentação da carreira;
5. Considerando, ao final, a delegação de competência estabelecida pela Portaria nº 117/2018,
concedo Progressão Funcional ao (à) servidor (a) JULLIANE SILVA CONCEIÇÃO, integrante da
carreira de Analista Judiciário, Área Judiciária, passando da Classe A padrão 1 para a Classe A
padrão 2, com efeitos a partir de 24/10/2019.
6. Por fim, considerando a informação de que o PAe retornou à CED somente em 25/11/2019, e,
portanto, a demora no processamento do presente feito não foi ocasionada pela Administração,
caberá o pagamento de juros de mora por atraso na concessão do direito, a partir de 25/12/2019.
7. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
deliberação, após, à Coordenadoria de Pessoal para anotações e providências relativas ao
pagamento decorrente da movimentação funcional.
Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2019.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

PAE Nº 5632/2013
1. Considerando o disposto no artigo 9º, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.416, de 15/12/2006, que versa
sobre o desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos
Quadros do Poder Judiciário Federal, mediante progressão funcional e promoção.
2. Considerando o regramento trazido pela Lei nº 12.774, de 28/12/2012 e pela Portaria Conjunta
STF nº 4/2013, regulamentados no âmbito deste TRE/MT por intermédio da Portaria TRE/MT nº
463/2013 que determinou o novo enquadramento dos servidores efetivos do Poder Judiciário.
3. Considerando o teor dos artigos 16, 17 e 18 da Resolução TSE nº 22.582/2007, que
estabelecem os critérios para a progressão dos servidores efetivos da Justiça Eleitoral.
4. Considerando ainda os dados relativos ao desempenho do (a) servidor (a) após o decurso do
prazo de 12 (doze) meses da última avaliação, bem como a manifestação da Coordenadoria de
Educação e Desenvolvimento concluindo pelo preenchimento dos requisitos necessários à
movimentação da carreira, conforme se vê na Informação nº 305/2019/SSAA/CED.
5. Considerando, ao final, a delegação de competência estabelecida pelo art. 5º, I, b, da Portaria nº
117/20182 , CONCEDO Progressão Funcional ao (à) servidor(a) IZAAC SOLINO DE CARVALHO,
integrante da carreira de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Engenharia,
passando da Classe C, padrão 11, para a Classe C, Padrão 12, com efeitos a partir de 06/11/2019.
6. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
decisão, e após, de modo direto, à Coordenadoria de Pessoal para anotações e providências
relativas aos pagamentos decorrentes da movimentação funcional.
Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2019
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

ATOS DA 1ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 30/2019 - LISTA DE APOIAMENTO
Edital nº 30/2019 - Lista de Apoiamento
Prazo: 5 dias
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Prazo: 5 dias
O Exmº Senhor Geraldo Fernandes Fidelis Neto, Juiz da 01ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais, e nos termos do que dispõe o artigo 15 da Resolução TSE nº 23.571/2018, torna
público a todos os que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que o Liberdade,
partido em formação, apresentou, em 14/11/2019, listas/formulários de assinaturas de apoiamento
à sua constituição perante o Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do art. 7º, §1º, da Lei 9.096
/1995, protocoladas sob o número 19545/2019, as quais se encontram disponíveis para consulta
na sede deste cartório eleitoral, a fim de que qualquer interessado possa, em petição
fundamentada, impugná-las no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do presente edital.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Cuiabá/MT, aos
quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (14/11/2019).
Geraldo Fernandes Fidelis Neto
Juiz da 01ª Zona Eleitoral/MT
GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 7ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 40-19.2018.6.11.0007
Espécie: Prestação de Contas - Omisso - Exercício Financeiro 2017
Requerido: PSDB de Alto Paraguai/MT, Alessandro Silva Santos, Higor Alves de Souza
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas omissas relativamente ao exercício financeiro de
2017 do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSDB) de ALTO PARAGUAI, a qual deveria ter
sido apresentada pelo partido até o dia 30 de abril de 2018, em cumprimento ao artigo 32 da Lei nº
9.096/95.
Foi apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos sem assinatura dos
responsáveis. A Unidade Técnica desta Zona Eleitoral providenciou a notificação da agremiação
interessada e seu(s) representante(s) para sanar a omissão em setenta e duas horas, entretanto
os mesmos se mantiveram inertes.
Verificada a regularidade da notificação, a unidade técnica emitiu as certidões necessárias à
instrução do feito, e o Ministério Público Eleitoral se manifestou para que sejam julgadas não
prestadas as contas.
É a síntese do necessário. Decido.
Sem delongas, constato o descaso da agremiação em tela, que simplesmente ignorou a obrigação
contida no art. 32 da Lei nº 9.096/95 - isso, em que pese ter sido advertida da pendência pelo
Cartório Eleitoral, conforme consta dos autos.
Posto isso, conforme art. 37-A da Lei 9.096/95 e art. 46, inciso IV, alínea "a" da Resolução 23.546
/2017/TSE, julgo NÃO PRESTADAS as contas de exercício financeiro 2017 do partido em análise,
com aplicação das penas de:
a. suspensão de cotas do Fundo Partidário a partir de 30/4/2018 (data fixada na lei para a
prestação das contas), nos termos da Resolução 23.546/2017/TSE, art. 48, caput;
b. suspensão do registro do órgão partidário em âmbito municipal, até sanar a omissão nas contas
em tela, nos termos da Resolução 23.465/2015/TSE, art. 42 (ver ressalva abaixo no tocante à
execução desta medida).
Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
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Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se a presente decisão aos diretórios regional e nacional do partido, para que não
distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal. Em seguida, informe-se o
TSE e o TRE/MT através do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Com relação ao constante do item "b", considerando os termos da decisão em cautelar proferida
na ADI nº 6032/DF, que afastou a aplicação automática da sanção de suspensão de anotação de
órgão partidário que tenha suas contas julgadas não prestadas, fica suspensa a execução da
medida, enquanto se aguarda resolução final de mérito da referida ADI (ou alteração da liminar
proferida) - ressaltando que, caso o MPE assim entenda, poderá ingressar com procedimento
específico para suspensão de registro dos órgãos partidários que deixaram de prestar contas, nos
termos do art. 28 da Lei 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos).
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Cumpra-se.
Diamantino, 25 de novembro de 2019.
RAUL LARA LEITE
Juiz Eleitoral

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
PROCESSO Nº 104-96.2013.6.11.0009
Requerente: Osvaldo da Silva Santos
Advogado (a): Herbert de Souza Penze OAB/MT nº 22475-O
Vistos.
As contas do candidato Osvaldo da Silva Santos, relativas às Eleições Municipais 2012, foram
julgadas não prestadas em 11/02/2012, conforme fls. 40/42, e o Recurso apresentado Não foi
Conhecido, conforme Acórdão nº 24064 de 06/05/2014 (fl. 72).
Às fls. 85/115, a candidata apresentou novamente as contas finais de campanha com os
documentos necessários (documentos e recibos eleitorais devidamente preenchidos e assinados).
O §2º do art. 51 da Resolução TSE nº 23.376/2012, disciplinadora da prestação de contas da
campanha eleitoral de 2012 dispõe:
§ 2º: Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de
novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de
regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 53
desta resolução.
Portanto, recebo as contas finais e considerando o término da legislatura para o qual o candidato
concorreu, determino o lançamento do ASE 272 (apresentação de contas), motivo 2
(extemporânea), no cadastro do eleitor Osvaldo da Silva Santos, visando sua regularização.
Publique-se.
Após, arquive-se o presente feito.
Barra do Garças, 08 de novembro de 2019.
DOUGLAS BERNARDES ROMAO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 14ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
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EDITAIS
EDITAL N.º 33/2019
A Excelentíssima Senhora Dra, Laura Dorilêo Cândido, Juíza Eleitoral da 14ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas Atribuições Legais,
F A Z S A B E R a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que está
aberta vista para que qualquer interessado se manifeste sobre as informações e documentos
apresentados no processo, a respeito da omissão na prestação de contas partidárias relativas ao
exercício financeiro de 2018, ressaltando que os autos encontram-se à disposição para consulta no
Cartório Eleitoral da 14ª Zona Eleitoral, facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três)
dias, contados da publicação do Edital, a apresentação de manifestação, na forma do disposto no
artigo 30, incisos III, "e", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Agremiações partidárias dos municípios de Jaciara/MT, Juscimeira/MT e São Pedro da Cipa/MT:
Partido

Processo

Patriota - PATRIOTA - Jaciara/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

Partido Democrático Trabalhista - PDT - Jaciara/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

Partido da República - PR - Jaciara/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

Partido Republicano Brasileiro - PRB - Jaciara/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

Partido Social Democrático - PSD - Jaciara/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

Partido dos Trabalhadores - PT - Jaciara/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - Jaciara/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

Partido Verde - PV - Jaciara/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

Solidariedade - SOLIDARIEDADE - Jaciara/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

Partido Democrático Trabalhista - PDT - Juscimeira/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

Partido da República - PR - Juscimeira/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

Partido Republicano da Ordem Social - PROS - Juscimeira/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

Partido Republicano Progressista - PRP - Juscimeira/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

Partido Social Cristão - PSC - Juscimeira/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

Partido dos Trabalhadores - PT - Juscimeira/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

Partido Verde - PV - Juscimeira/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

Solidariedade - SOLIDARIEDADE - Juscimeira/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

Partido Democrático Trabalhista - PDT - São Pedro da Cipa/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

Partido Republicano Brasileiro - PRB - São Pedro da Cipa/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

Partido Republicano Progressista - PRP - São Pedro da Cipa/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

Partido Socialista Brasileiro - PSB - São Pedro da Cipa/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

Partido Social Cristão - PSC - São Pedro da Cipa/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

Partido Social Democrático - PSD - São Pedro da Cipa/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

Partido dos Trabalhadores - PT - São Pedro da Cipa/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

Solidariedade - SOLIDARIEDADE - São Pedro da Cipa/MT

Nº 12-93.2019.6.11.0014

E, para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital, que será afixado no
átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso.
Dado e passado nesta cidade de Jaciara, Estado de Mato Grosso, aos 28 dias do mês de
novembro de dois mil e dezenove. Eu, Gustavo Leandro Martins dos Santos, Chefe de Cartório em
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novembro de dois mil e dezenove. Eu, Gustavo Leandro Martins dos Santos, Chefe de Cartório em
Substituição Legal, digitei e subscrevi o presente edital.
GUSTAVO LEANDRO MARTINS DOS SANTOS
Analista Judiciário

SENTENÇAS
NOTÍCIA CRIME Nº 64-26.2018.6.11.0014
Noticiado: JEAN ALEXANDRE VANCETTA FABRIS
Trata-se de Notícia Crime instaurado para apurar possível realização de crime tipificado no artigo
330 do Código Penal, por parte de JEAN ALEXANDRE VANCETTA FABRIS.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral, este manifestou pela dispensabilidade do
presente procedimento, haja vista que a investigação sobre o caso já está ocorrendo nos autos do
Termo Circunstanciado nº 61/2019 - Jaciara/MT, com proposta de transação penal aceita e em
cumprimento, requerendo, assim, o arquivamento do presente procedimento investigativo para
evitar bis in idem, conforme fl. 18.
É o Relatório.
DECIDO.
Na definição de Frederico Franco Alvim:
O inquérito policial eleitoral corresponde a um procedimento levado a cabo pela polícia judiciária,
com o intuito de coletar elementos probatórios para o desvelo da autoria e da materialidade de um
ou mais crimes eleitorais, objetivando proporcionar ao respectivo titular a possibilidade de
oferecimento de - e êxito em - ação penal eleitoral. ("Manual de Direito Eleitoral," Editora Fórum,
2012, p. 502)
Como se sabe, o Ministério Público, na condição de titular das ações penais eleitorais, possui
legitimidade para pedir o arquivamento de inquérito policial / Notícia Crime, sempre que vislumbre
razões que o façam concluir que a eventual ação revelar-se-ia inócua.
Segundo o art. 357, §1º, do Código Eleitoral, no caso de considerar procedentes as razões
invocadas pelo Ministério Público para o pedido de arquivamento de comunicações criminosas,
cabe ao Juiz Eleitoral determinar a remessa das peças ao Procurador Regional Eleitoral. Cuida-se
de regra análoga à constante do art. 28, do Código de Processo Eleitoral que, neste caso, é de ser
descartada.
Posto isto, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público, DETERMINANDO o arquivamento da
presente Noticia Crime, em virtude de já existir outro procedimento investigativo em tramitação
sobre o mesmo fato em desfavor de Jean Alexandre Vancetta Fabris.
Cumpra-se, remetendo-se os autos ao arquivo.
Jaciara/MT, 29 de novembro de 2019.
LAURA DORILÊO CÂNDIDO
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 3-68.2016.6.11.0014
Crime Eleitoral - Execução Penal
Executado(a): DANIEL FRANCISCO FARIAS
Advogada: Dra. Bruna Dayane Garcia Martinez - OAB/MT nº 22512/O
Vistos etc.
Trata-se de ação de execução penal instaurado em desfavor de DANIEL FRANCISCO FARIAS,
visando o cumprimento da pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto, substituída por
uma pena restritiva de direito e 05 (cinco) dias-multa.
Às fls. 27 e 43/49 dos autos constam documentos comprobatórios do atendimento das obrigações
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Às fls. 27 e 43/49 dos autos constam documentos comprobatórios do atendimento das obrigações
impostas a(o) executado(a), razão pela qual o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela
declaração de extinção da punibilidade de (fl. 51).
É o relatório.
Decido.
Compulsando os autos verifica-se que o(a) executado(a) cumpriu integralmente obrigações que lhe
foram atribuídas, razão pela qual acolho o parecer ministerial de fl. 51 e DECLARO EXTINTA a
punibilidade de DANIEL FRANCISCO FARIAS.
Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se.
Jaciara/MT, 28 de novembro de 2019.
LAURA DORILÊO CÂNDIDO
Juíza Eleitoral

DECISÕES
PROCESSO Nº 28-47.2019.6.11.0014
Interessado: Juízo Eleitoral da 14ª ZE/MT
Vistos etc.
Tendo em vista o informado pelo Ministério Público Eleitoral às fls. 11/13, determino sejam
expedidos ofícios as instituições financeiras Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal,
detentoras dos depósitos judiciais indicados às fls.04/07, para que promova a transferência dos
valores lá contidos para a entidade Casa da Acolhida, razão social Comunidade Fraterna no Amor
- CNPJ nº 06.035.592/0001-63, para a seguinte conta:
Banco do Brasil, Agência 1216-5, Conta-Corrente nº 42994-5.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Jaciara/MT, 28 de novembro de 2019.
LAURA DORILÊO CÂNDIDO
Juíza Eleitoral

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS N° 57-66.2011.6.11.0018
Classe EF
Exequente: a União (Fazenda Nacional)
Executado: PPS - Partido Popular Socialista - Curvelândia
Vistos.
Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela União - Fazenda Nacional contra PPS - Partido
Popular Socialista - Curvelândia, ambos devidamente qualificados nos autos, em razão de dívida
ativa não tributária (multa eleitoral) inscrita, conforme CDA que lastreia o presente processo.
A parte autora juntou certidão de inscrição em dívida ativa e seus respectivos demonstrativos, às
fls.13/14.
À fl.16 a inicial fora recebida, oportunidade em que foi determinada a citação do executado.
Manifestação da exequente pugnando pela penhora online em face do executado, a qual fora
deferida na decisão de fl.41.
À fl.45 a autora requereu a remessa dos autos a justiça eleitoral competente.
Manifestação da União pugnando pela nova tentativa de penhora online, fl.60, a qual foi deferida à
fl.62.
Devidamente intimada, a exequente não indicou bens a serem penhorados, assim os autos foram
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Devidamente intimada, a exequente não indicou bens a serem penhorados, assim os autos foram
suspendidos por 1 (um) ano, fl.94.
Requerimento da União pelo arquivamento dos autos, fl.54.
Os autos foram arquivados provisoriamente, fl.57.
À fl.70/70-v, o requerente pugnou pela extinção da presente demanda.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório. Fundamento e decido.
É cediço que o Código Civil de 2002, em sua Seção IV, art.205, caput, versa sobre o prazo
prescricional, que disciplina, in verbis:
Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.
Pois bem.
Considerando que o executado fora citado em 06/06/2007 (fl.19), tendo como causa de interrupção
da prescrição outra citação datada em 05/05/2008, bem como a suspensão do feito por um ano em
iniciando em 26/04/2013 e findando em 23/05/2014, não tendo qualquer outra causa de
interrupção, verifico que o feito prescreveu.
Nesse sentido, vejamos:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA ELEITORAL. PRAZO RECURSAL. LEI Nº
6.830/80. APLICAÇÃO SUBSDIÁRIOA DO CPC. TEMPESTIVIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL.
10 ANOS. ART.205 CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA. DEMORA
NA CITAÇÃO NÃO IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA
UNIÃO. DESPROVIMENTO.
1.Multa eleitoral configura dívida ativa de essência não tributária, sujeita ao prazo prescricional do
art. 205 do Código Civil, qual seja 10 (dez) anos (Respe nº 1613-43/SP, Rel. sedignada Min.
Thereza de Assis Moura, DJe de 5.11.2015; e AgR-Respe nº 2-75/SC, Rel. Min. Luciana Lóssio,
DJe de 2.12.2014). 2. A multa eleitoral se submete às regras próprias da execução de dívida ativa
da Fazenda Pública, mediante ação executiva fiscal, ex vi do art. 367,IV, do Código Eleitoral. 3. A
interrupção da prescrição nas execuções fiscais retroage à data da propositura da ação quando a
demora na citação válida for imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula
nº 106/STJ. 4. In casu, i) O Tribunal a quo assentou que ação executória foi proposta no juízo
incompetente em fevereiro de 2003; em agosto de 2011 os autos foram remetidos de ofício à
Justiça Federal; e somente em novembro de 2011 é que a União veio manifestar-se nos autos para
requerer o declínio da competência para esta Justiça Especializada, que recebeu os autos em
agosto de 2012 e promoveu a citação da executada em 10 de maio de 2013. Ii) As circunstâncias
revelam a inércia por parte do Poder Judiciário na condução do processo, o qual se desenvolve por
impulso oficial ex vi do art. 262 do CPC/73. Todavia, o amplo lapso temporal decorrido sem
qualquer manifestação da União no sentido de diligenciar pelo regular andamento do processo
evidencia a inércia também por parte da Exequente, razão pela qual não há falar na incidência dos
preceitos da Súmula nº 106/STJ ou do art. 219, §§ 1º e 2º, do CPC na espécie. 5. Agravo
regimental desprovido. ( RESPE 6562 BRASÍLIA - DF, Publicação DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 182, Data 21/09/2016, Página 34-35, Julgamento 14 de Junho de 2016, Relator
LUIZ FUX.) (negritos nossos)."
Infere-se dos autos que se passaram mais de cinco anos sem a existência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da fluência do lustro prescricional. Assim, visando a não perpetuação do
processo e em respeito ao princípio da segurança jurídica, deve ser reconhecida a prescrição
intercorrente, extinguindo-se o processo nos termos do artigo 40, parágrafo 4º da Lei nº 6.830/80.
Nesse sentido, o julgado do STJ, in verbis:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
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TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO
ORDINATÓRIO DA CITAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LC 118/2005, QUE ALTEROU O
ART. 174, I DO CTN. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APÓS O DECURSO
DO PRAZO DE CINCO ANOS, CONTADOS DO TÉRMINO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO
POR UM ANO. SÚMULA 314/STJ. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO RESP 1.340.553/RS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Na hipótese dos autos, a alegada violação do art. 535 do CPC/1973 não ocorreu, tendo em vista
o fato de que a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação. As questões
postas a debate foram decididas com clareza, não tendo havido qualquer vício que justificasse o
manejo dos Embargos de Declaração. Observe-se, ademais, que o julgamento diverso do
pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, até porque a disciplina
legal supostamente omitida não foi suscitada na instância ordinária.
2. A Primeira Seção desta Corte Superior firmou entendimento, por ocasião do julgamento do
REsp. 1.340.553/RS, sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do Código Fux, segundo o qual
não localizados os bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicial o
prazo da prescrição quinquenal intercorrente, na forma do art. 40 da Lei 6.830/1980. Incidência, na
hipótese, da Súmula 314/STJ.
3. Ademais, para se chegar à conclusão diversa da firmada pela instâncias ordinárias acerca da
paralisação do feito, seria necessário o reexame das provas carreadas aos autos, o que,
entretanto, é vedado em sede de Recurso Especial.
4. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 91.908/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019)
DISPOSITIVO.
Diante do exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição da cobrança em debate, e JULGO
EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo
Civil/2015, c/c o art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80.
Sem custas processuais.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades de estilo.
P.R.I.C.
Mirassol D'Oeste, 05 de novembro de 2019.
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Juíza Eleitoral

INTIMAÇÕES
PROCESSO N.º 36-80.2017.6.11.0018
Classe: AP
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: Flávio de Paiva Mazali
Advogado: Darci Dorival Valério OAB nº 26.067/O
Advogado: Jefferson Luis Fernandes Beato, OAB-MT 3.057
Advogado: Danilo Cezar Ochiuto, OAB-MT 8.033
Vistos.

No que tange ao juízo de retratação previsto no art. 267, parágrafo § 6º e 7º do Código Eleitoral,
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No que tange ao juízo de retratação previsto no art. 267, parágrafo § 6º e 7º do Código Eleitoral,
mantenho a decisão atacada pelos seus próprios fundamentos.
Considerando que não compete a esta Magistrada o juízo de admissibilidade recursal, nos termos
dos art. 267 e §§, do Código Eleitoral, dê-se vista dos autos ao Recorrido, para oferecimento das
contrarrazões no prazo assinalado no art. 362 do Código Eleitoral, ou seja, 10 (dez) dias.
Com ou sem contrarrazões subam imediatamente os autos ao e. Tribunal Regional Eleitoral/MT.
Cumpra-se.
Mirassol D'Oeste/MT, 22 de novembro de 2019.
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 19ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44-83.2019.6.11.0019
Classe: Processo Administrativo
Interessado: 19ª Zona Eleitoral de Mato Grosso
Município: Nova Olímpia/MT
Vistos, etc.
Trata-se de processo administrativo relativo à REVISÃO DE ELEITORADO COM COLETA DE
DADOS BIOMÉTRICOS realizada no município de NOVA OLÍMPIA-MT, determinada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, por meio da Resolução n.º 2295/2019, levada a efeito por este
juízo no período de 25 de julho a 25 de outubro de 2019.
Nos termos propostos na mencionada resolução, publicou-se o Edital n.º 012/2018, de convocação
dos eleitores do Município de Nova Olímpia, no DJE n.º 2966, fls. 5/7, afixado no átrio do Cartório
Eleitoral.
Após o encerramento dos trabalhos, procedeu-se a juntada de relatório da relação de inscrições
não apresentadas à revisão (fls. 121-143-v) e também relatório sintético dos eleitores revisados (fl.
24-116-v).
Em manifestação, o Ministério Público Eleitoral apontou o cumprimento das diretrizes
estabelecidas pela Resolução TRE-MT n.º 2.295/2019, opinando, ao final, pelo cancelamento das
inscrições dos eleitores que não compareceram à revisão (fl.146/146-v).
É o que merece relato. Decido.
Durante todo o período de revisão não houve qualquer incidente que pudesse comprometer a
regularidade dos trabalhos, bem como todas as diligências necessárias foram realizadas, em
especial aquelas determinadas por este juízo para a constatação e certificação das informações
prestadas por eleitores em seus requerimentos.
O artigo 20 da Resolução TRE-MT n.º 2.295/2019 dispõe que o Juízo determinará, após a
manifestação do representante do Ministério Público Eleitoral, o cancelamento das inscrições
pertencentes aos eleitores que não comparecerem à revisão.
Registra-se que o eleitorado de Nova Olímpia-MT teve a sua disposição uma estrutura suficiente
para atendimento durante o período de revisão, contando com servidores efetivos, requisitados e
cedidos que permitiram o funcionamento de 2 (duas) unidades de atendimento, a saber: Cartório
Eleitoral - Tangará da Serra (das 07:30 às 13:30hs); e Sala anexa ao salão paroquial da Igreja
Matriz Nossa Senhora Aparecida situada na Rua Brasil, sem número, Centro, Nova Olímpia, (das
07:30 às 13:30hs).

Além disso, a convocação dos eleitores para comparecimento à revisão do eleitorado foi divulgada
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Além disso, a convocação dos eleitores para comparecimento à revisão do eleitorado foi divulgada
por diversos meios à disposição no município (TV, rádio, faixas, cartazes, redes sociais), tendo
sido revisados 8.523 inscrições eleitorais, atingindo ao fim do processo mais de 60% do eleitorado
alvo atendido. Outrossim, aos eleitores que não compareceram, não lograram comprovar seu
domicílio eleitoral ou não sanaram suas pendências, bem como aqueles que não contam nas
exceções previstas no §1º, do artigo 20, da Resolução TRE-MT n.º 2.295/2019, impõe-se o
CANCELAMENTO da inscrição eleitoral a 2.088 ausentes abaixo relacionados
Nesse sentido é o parecer do Ministério Público Eleitoral acostado à fl. 225. "Ex positis", nos
termos do art. 20 da Resolução TRE-MT n.º 2.295/2019 e em consonância com o parecer do
Ministério Público Eleitoral, DETERMINO o CANCELAMENTO das inscrições dos eleitores NÃO
REVISADOS do município de NOVA OLÍMPIA-MT, mediante o registro do código ASE 469 em seu
histórico eleitoral, que podem ser vistos no link a seguir:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_sentenca-44832019611001920191128120543036-769c3ae923639d9e9d29573ec5c847b9.pdf
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral e aguarde-se o decurso do prazo recursal.
Após retornem conclusos para providências relativas a eventual recurso ou para emissão de
relatório final.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Tangará da Serra-MT, 27 de novembro de 2019.
ÂNGELO JUDAI JUNIOR
Juiz Eleitoral

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 92/2019/25ªZE
O Excelentíssimo Senhor Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz da 25ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que o órgã
partidário abaixo relacionado apresentou Prestação de Contas relativa as Eleições 2018, conforme
consta dos autos abaixo indicados, que se encontram à disposição para consulta no Cartório da
25ª Zona Eleitoral (Av. Minas Gerais, nº 1359, Ed. Anthonny, Bairro Chácara 2-B - Pontes e
Lacerda - MT), facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da
publicação deste edital, a apresentação de impugnação na forma do disposto no artigo 49 e 59 da
Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Processo

Partido

Munícipio Advogado

Balanço e demonstrativo

MARILIA DE
CARVALHO
SAMPAIO

E

SILVA
LINDOLFO Partido

060000179.2019.6.11.0025

da Pontes

eO A B

República - Lacerda

MT24817/O,

PR

MARIO

/MT

arquivos/downloads
/arquivos_de_eleicoes-2018prestacao_de_contas__eleicoes_2018_-_prb_vsd20190903092008736-

ALCIDES
SAMPAIO

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

E

4412ce12b9f34f647d9b14a7ca4e5550.
pdf
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SILVA - OAB
MT5111/B
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo Juiz
Eleitoral a expedição do presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral (DJE/TRE/MT). Dado e passado no município de Pontes e Lacerda/MT, Estado de Mato
Grosso, aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezenove. Eu, João Antonio da
Silva - Servidor - 25ªZE, digitei o presente documento que vai assinado pelo por mim, com fulcro
na Portaria nº 4/2011/25ªZE
ANTONIO BATISTA DE LUNA
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 55/2019
RELAÇÃO DE ÓBITOS REGISTRADOS NO CADASTRO ELEITORAL ENTRE OS MESES DE
MAIO A OUTUBRO DE 2019
(PRAZO 10 DIAS)
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. 71, IV c/c 77, II,
ambos do Código Eleitoral, a relação de inscrições eleitorais canceladas por registro de
falecimento, no âmbito deste Juízo, entre os meses maio a outubro de 2019, também disponível
para consulta no link abaixo para eventual contestação, no prazo de 5 (cinco) dias:
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http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-55-201920191121092507317-a3a56792a0017da6491651418759a1ac.pdf
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico e no átrio do Cartório
Eleitoral. NADA MAIS.
Santo Antônio do Leverger-MT, 21 de novembro de 2019.
ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA
Chefe de Cartório

ATOS DA 39ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
AUTOS Nº 117-97.2019.6.11.0039
Vistos etc.
Acolho a cota ministerial de fl. 62
Certifique-se se há processo de prestação de contas da candidata na eleições do ano de 2016 e,
em caso positivo, junte ao presente feito para análise conjunta.
Proceda-se à emissão de parecer técnico para fins de análise quanto a prestação de contas
quanto aos documentos juntados pela candidata, nos termos de que prevê o art. 63, caput, da
Resolução n. 23.436/2015, conforme pugnando pelo parquet.
Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2019.
JEVERSON LUIZ QUINTEIRO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 40ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
CARTA PRECATÓRIA - INTIMAÇÃO DESIGNAÇÃO AUDIÊNCIA
MANDADO DE INTIMAÇÃO
A DRa. PATRÍCIA CRISTIANE MOREIRA, JUÍZA ELEITORAL DESTA 40ª ZONA ELEITORAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, na forma da lei, etc.
DETERMINA que em cumprimento ao presente, extraído da Carta Precatória nº PJE 060000134.2019.6.11.0040
DEPRECANTE: JUÍZO DA 28ªZ.E. PARAÍBA DO SUL-RJ
DEPRECATDO:JUÍZO DA 40ªZ.E.
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO ALVES PEDRA JÚNIOR OAB-RJ Nº 135.341
FINALIDADE:
1. PROCEDER À INTIMAÇÃO/OITIVA DA TESTEMUNHA ABAIXO RELACIONADA e o
Procurador acima indicado para comparecer em AUDIÊNCIA A SE REALIZAR NO DIA 16 DE
DEZEMBRO DE 2019, ÀS 16H00MIN, na sala da 2 Vara Cível, Edifício do Fórum de Primavera do
Leste-MT, Rua Benjamim Cerutti, 252, Castelândia;
2. TESTEMUNHA: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA DIAS, residente na Rua Sílvério Nadir Danieli,
170, Centro, Primavera do Leste.
CUMPRA-SE!

Dado e passado nesta cidade e comarca de Primavera do Leste, aos vinte e cinco dias do mês de
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Dado e passado nesta cidade e comarca de Primavera do Leste, aos vinte e cinco dias do mês de
novembro do ano de dois mil e dezenove. Eu, _____Rodrigo Filippini, Chefe de Cartório, que o
digitei e subscrevo, nos termos da Portaria nº 003/2019-40ªZ.E..
RODRIGO FILIPPINI
Chefe de Cartório

INTIMAÇÃO - CUMPRIMENTO TRANSAÇÃO PENAL
MANDADO DE INTIMAÇÃO
A DRa. PATRÍCIA CRISTIANE MOREIRA, JUÍZA ELEITORAL DESTA 40ª ZONA ELEITORAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, na forma da lei, etc.
DETERMINA que em cumprimento ao presente, extraído do Inquérito Policial nº 3410.2018.6.11.0040
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: JEAN CARLOS GARCIA TORRADA
ADVOGADO: PEDRO MARTINS VERÃO OAB-MT Nº 4839-A E TAILOR HENRIQUE SOUZA OABMT 21.916
FINALIDADE:
1. PROCEDER À INTIMAÇÃO do beneficiário, por meio do Procurador acima indicado para iniciar
o cumprimento da transação penal acordada, no prazo de 05 dias (sob pena de prosseguimento da
ação penal), indicando, para tanto, o Conselho da Comunidade - CNPJ 10.505.724/0001-40 Banco Bradesco 237 agência 1458, conta 11011-6 para o qual deverá ser efetuado o pagamento
da transação penal acordada no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) em 06 parcelas, sendo
apresentado recibo junto à esta Justiça, conforme acordado em audiência e determinado em
decisão judicial nos autos.
CUMPRA-SE!
Dado e passado nesta cidade e comarca de Primavera do Leste, aos vinte e cinco dias do mês de
novembro do ano de dois mil e dezenove. Eu, _____Rodrigo Filippini, Chefe de Cartório, que o
digitei e subscrevo, nos termos da Portaria nº 003/2019-40ªZ.E..
RODRIGO FILIPPINI
Chefe de Cartório

ATOS DA 41ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AÇÃO PENAL N. 1-17.2018.6.11.0041
Processo n. 1-17.2018.6.11.0041 (33.548/2017)
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: Adilson Barreto
Advogado: Delair Teixeira de Alcântara - OAB/MT n. 15351
Visto e bem examinado.
Trato de AÇÃO DE PENAL - CRIME ELEITORAL - ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) réu(s) ADILSON BARRETO, denunciado(s) pela
suposta prática do(s) crime(s)/delito(s) descrito(s) no art. 353 do Código Eleitoral.
Narra a denúncia que em data e horário não precisados, mas certamente anteriores ao dia 16 de
agosto de 2016, no Cartório Eleitoral desta cidade de Araputanga-MT, ADILSON BARRETO fez
uso de documento público falso para fins eleitorais.

Aduz que restou apurado ter o denunciado, ao requerer o registro de sua candidatura a vereador
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Aduz que restou apurado ter o denunciado, ao requerer o registro de sua candidatura a vereador
da cidade de Reserva do Cabaçal-MT, apresentado documento comprobatório de sua escolaridade
- histórico escolar - falso à Justiça Eleitoral, bem como foi apurado que no ano de 2012 o
denunciado teve seu registro de candidatura indeferido, pela não comprovação de sua
alfabetização, sendo que na audiência destinada a aferir tal condição teve o candidato dificuldade
na leitura, bem como não foi possível decifrar o que por ele fora escrito, sendo evidente que,
receoso por novamente não passar em eventual teste para aferir sua alfabetização, buscou o
denunciado apresentar, desde logo, histórico escolar falso, a fim de garantir o preenchimento de
condição de elegibilidade prevista constitucionalmente, visando, com isso, ludibriar a Justiça e
fraudar o processo eleitoral.
A denúncia foi recebida em 14/12/2017 e determinada a citação/intimação da parte ré para
apresentar a resposta/defesa preliminar através de defesa técnica, o que ocorreu em 29/1/2018.
Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, fora designada audiência de instrução para a
produção de prova oral, quando foram inquiridas as testemunhas arroladas Carolanie Ventura da
Silva e Glauciane Silva dos Santos e interrogado(s), em seguida, o(s) réu(s) ADILSON BARRETO.
As deprecatas foram necessárias e expedidas para a oitiva de Eunice José de Souza, Francielly
Cristina Farias da Silva e Kleber Gonçalves Bignarde, retornando positivas.
Foi expedida carta precatória para a oitiva de Paulo Castro da Silva, que retornou negativa e o
Ministério Público desistiu de sua oitiva.
A fase instrutória foi encerrada e as partes apresentaram as alegações finais, pugnando à
representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia
e o Advogado, diversamente, requereu a absolvição do acusado nos termos do art. 386, IV e VII do
CPP.
É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -,
diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado
subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.
O(a) representante do Ministério Público objetiva a condenação do acusado nos termos da
denúncia e a(s) defesa(s) técnica(s) da parte ré não apresentara(m) questões prejudiciais que
pendam de apreciação, assim como não verifico a existência de causas extintivas da punibilidade
ou algo que obste o prosseguimento da análise dos fatos ou possa ser reconhecido de ofício e
encerrar nessa fase.
Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade,
inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem
como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o
julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito.
A materialidade do crime descrito(s) no art. 353 do Código Eleitoral, e a autoria em relação ao réu
ADILSON BARRETO, está demonstrada pelos ofícios de fls. 26 e 27, os quais informam que não
foi localizado algum documento que comprova ter o acusado sido matriculado e o documento
apresentado não seria verdadeiro, bem como pelas demais provas dos autos, entre as quais a
oitiva das testemunhas ouvidas em juízo.
O Ofício n. 114/2016, enviado pela SEDUC, especificamente Secretária Escolar Francielly Cristina
Farias da Silva - fls. 26 -, é expresso no sentido de que "conforme copia de documentos
apresentados em nome de Adilson Barreto data nascimento 17/03/1967. Não foi localizada
nenhuma pasta de documentação de matrícula com o nome do citado na sede desta unidade
escolar bem como nas salas anexas. O aluno também não apresenta cadastro no GED/Sigeduca,
onde se realiza o cadastro de alunos, suas matrículas, históricos escolares. Informo também que a
assinatura dada no carimbo da secretária escolar anterior Benedita Lucinda não confere com a que
a servidora usava nos documentos escolares. O carimbo da diretora no histórico escolar também
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a servidora usava nos documentos escolares. O carimbo da diretora no histórico escolar também
não confere com a diretora do ano letivo de 2012, que na época se tratava de Rosangela Ferraca
Roquette" [.sic]
Ademais, consta informação outra da SEDUC - fls. 27 -, firmada pela Coordanadora de Legislação,
Normas e Organização Escolar, Eunice José de Souza, e o Superintendente de Gestão Escolar,
Kleber Gonçalves Bignarde, que ficou evidente que o documento escolar apresentado, com a
finalidade de comprovar a escolaridade perante a Justiça Eleitoral "NÃO CORRESPONDE A UM
DOCUMENTO VERDADEIRO".
A testemunha FRANCIELLY CRISTINA FARIAS DA SILVA, em juízo, afirmou que a assinatura da
diretora e assinatura da pessoa que estava como secretária não batia, não era alguma das 2
(duas) pessoas; que não coincidiam com as pessoas que estavam na gestão à época, inclusive
falou que o documento não tinha sido emitido pela escola e que as assinaturas são falsas;
desconhece o fato de que Ana Maria trabalhou na escola, inclusive nunca trabalhou alguém com
esse nome no local, nem mesmo no registro anterior.
A testemunha GLAUCIANE SILVA DOS SANTOS, em juízo, afirmou que trabalhou no comitê de
auxiliar e cada candidato tinha uma pasta, onde ela guardava dados pessoais; acha que a pessoa
quem levou os documentos do acusado para colocar na pasta foi o João Dimas, contudo quem
levava os documentos eram os candidatos, pois cada um chegava com seus dados pessoais e ela
organizava; não se recorda quem levou qual documento; que lembra que tinha histórico escolar do
acusado, inclusive brincou que ele havia estudado em Cuiabá-MT.
A testemunha CAROLINE VENTURA DA SILVA, ao ser ouvida em juízo, afirmou que os
documentos eram entregues pelo presidente dos partidos e que ela tinha a função de organizar e
entregar para a Advogada, quem era responsável pelo escritório; o acusado chegou e entregou o
envelope, inclusive brincou dizendo que ele estava chique, porque tinha estudado em Cuiabá-MT.
O acusado ADILSON BARRETO, ao ser ouvido em juízo, afirmou que nunca estudou em CuiabáMT; que os documentos que ele entregou foram os documentos pessoais; que para comprovar a
escolaridade entregou a carteira de habilitação; a relação que tem com João era só quando era do
mesmo partido e acredita que foi ele quem juntou, porque era presidente do partido; que teve
conhecimento dos fatos quando foi notificado pelo Oficial de Justiça e que não registrou boletim de
ocorrência, não fez nada contra ele com relação a isso, inclusive nem conversou com ele sobre
isso; não estudou em lugar algum, apenas na zona rural, em Reserva do Cabaçal-MT, há muitos
anos.
Em que pese a negativa do réu, quem tenta transferir a conduta para terceira pessoa, e falta de
certeza da testemunha GLAUCIANE SILVA DOS SANTOS sobre quem havia entregue os
documentos do réu, apesar de afirmar que os candidatos eram os responsáveis em levar os
documentos, pois cada um chegava com seus dados pessoais e ela organizava, assim como
lembra que tinha histórico escolar do réu e brincou que ele havia estudado em Cuiabá-MT, somado
ao fato de que a testemunha CAROLINE VENTURA DA SILVA, ao ser ouvida em juízo, afirmou
que o réu chegou e entregou o envelope, inclusive também brincou dizendo que ele estava chique,
porque tinha estudado em Cuiabá-MT, sendo ele o principal beneficiado com isso, restou
suficientemente demonstrada a prática por ele do crime descrito/tipificado no art. 353 do Código
Eleitoral.
A conclusão da denúncia de que que no ano de 2012 o denunciado teve seu registro de
candidatura indeferido, pela não comprovação de sua alfabetização, sendo que na audiência
destinada a aferir tal condição teve o candidato dificuldade na leitura, bem como não foi possível
decifrar o que por ele fora escrito, sendo evidente que, receoso por novamente não passar em
eventual teste para aferir sua alfabetização, buscou o denunciado apresentar, desde logo, histórico
escolar falso, a fim de garantir o preenchimento de condição de elegibilidade prevista
constitucionalmente, visando, com isso, ludibriar a Justiça e fraudar o processo eleitoral,
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escolar falso, a fim de garantir o preenchimento de condição de elegibilidade prevista
constitucionalmente, visando, com isso, ludibriar a Justiça e fraudar o processo eleitoral,
igualmente, pode ser sustentada para fins de reforçar a argumentação.
A culpabilidade decorre da imputabilidade penal, porque não se enquadra nas hipóteses contrárias
- CP, arts. 26 a 28 -, da potencial consciência da ilicitude verificada e da exigibilidade de conduta
diversa que se esperava do réu.
Ausentes há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecida em desfavor do réu CPP, art. 387, I -, assim como não há outras circunstâncias apuradas e a serem mencionadas e
que deverão ser levadas em conta na aplicação da pena - CPP, art. 387, II.
Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S)/PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré ADILSON BARRETO, vulgo "Barreto", brasileiro,
casado, comerciante, portador do CPF n. 603.958.691-53, nascido no dia 17/3/1967, em Reserva
do Cabaçal-MT, filho de Sebastião José Barreto e Isabel Marques Barreto residente e domiciliado
na rua Clarindo de Lima , s/n, bairro Cidade Alta em Reserva do Cabaçal-MT, para CONDENAR
pela prática do(s) crime(s)/delito(s) descrito(s) no art. 353 do Código Eleitoral, assim como passo à
individualização/fixação da(s) pena(s) - CRFB/88, art. 5º, XLVI -, fazendo-a de acordo com as
conclusões suso - CPP, art. 387, I a III; CP, arts. 59, 60 -, cuja "pena-base será fixada atendendose ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias
atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento" - CP, art. 68.
A PENA-BASE do crime no artigo 353 do Código Eleitoral, que se refere aos artigos 348 a 352,
com pena cominada a falsificação ou à adulteração, deve, na hipótese dos autos, ser conjugada
com o disposto nos artigos 350 e 284, ambos do Código Eleitoral, ou seja, reclusão de 1 (um) até 5
(cinco) anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada
circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta por meio do juízo de
discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão
pela qual, em relação ao réu ADILSON BARRETO, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à
culpabilidade - reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes - histórico criminal , à conduta social - relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente - perfil subjetivo
/aspectos psicológicos -, aos motivos - móvel -, às circunstâncias - dados objetivos - e
consequências do crime - efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -,
inexistindo fundamento para a majoração, fixo-a em 1 (um) ano.
Ausente causas atenuantes e agravantes, mantenho a pena INTERMEDIÁRIA em 1 (um) ano.
Ausente causas de aumento ou diminuição de pena, fixo essa FINAL em 1 (um) ano, necessária e
suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas
aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador..
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade
da dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante
do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado, motivo pelo qual atendendo à
dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa no
mínimo de 5 (cinco) dias/multa, no valor mínimo de um trigésimo do maior salário mínimo mensal
vigente ao tempo do fato ou, segundo a legislação eleitoral, ao salário-mínimo diário, Código
Eleitoral, art. 286 e §§; CP, art. 60, caput e § 1º c/c art. 49 e §§ -, valor o qual deverá ser atualizado
quando da execução e deve ser pago ao Tesouro Nacional dentro de 10 (dez) dias depois de
transitada em julgada a sentença - CP, art. 50.
O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade - CP, art. 59, III - é ABERTO,
porque condenado não reincidente e a pena é inferior a 4 (quatro) anos - CP, art. 33 e ss. -, ainda
que considerado o disposto no CPP, art. 387, § 2º, porque não permaneceu preso.
Presente a possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie
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Presente a possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie
de pena - CP, art. 59, IV e art. 44 -, porque aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4
anos; não tendo sido o crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; não sendo o réu
reincidente em crime doloso; sendo as circunstâncias judiciais favoráveis; SUBSTITUO a pena
privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direito (art. 44, § 2°, do CP), consistente na
prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários-mínimos destinados ao Conselho da
Comunidade do Município de Araputanga-MT - art. 45, § 1º, do CP.
O réu poderá recorrer em liberdade, porque permaneceu solto durante a instrução, ausentes os
requisitos da prisão cautelar/preventiva - CPP, art. 387, § 1º - e diante do Enunciado n. 716 da
Súmula do STF, segundo o qual "admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a
aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória".
Condeno o réu/vencido ADILSON BARRETO no pagamento das custas, taxas, emolumentos e
despesas processuais - CPP, art. 804 -, uma vez que eventual pedido de isenção/suspensão
/inexigibilidade será analisado na fase de execução pelo juiz competente, ficando obrigado a pagálas, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, porque apenas o réu
pobre, nos processos criminais, é isento.
A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da
vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido
processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz e, portanto, ausente pedido expresso
ou manifestação sobre isso no curso do processamento, assim com porque incabível na hipótese,
deixo de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os
prejuízos sofridos pela parte ofendida/vítima - CPP, art. 387, IV.
Cientifique o(a) representante do Ministério Público - CPP, art. 390 -, fazendo a intimação da parte
ré e a defesa técnica na forma do CPP, art. 392, I a VI e §§.
Após o trânsito em julgado, que deverá ser certificado separadamente para o Ministério Público ao
defensor e ao réu, DETERMINO que expeça a Guia de Execução Definitiva e faça as
comunicações, entre as quais ao Cartório Distribuidor, ao Instituto de Identificação Criminal do
Estado e correspondente no âmbito federal, à Delegacia de Polícia de onde proveio o
procedimento inquisitorial e ao TRE-MT, até o dia 15 (quinze) de cada mês, este via Sistema
INFODIP, para os fins da CRFB/88, art. 15, III -, assim como a alimentação do banco de dados do
Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).
Atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada
ao magistrado, ARQUIVE.
P. R. I. Cumpra.
Araputanga-MT, 28 de novembro de 2019.
RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO
Juiz Eleitoral

AÇÃO PENAL N. 876-94.2012.6.11.0041
Processo n. 876-94.2012.6.11.0041
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réus: Jaconias Ferreira Lemos e Outros
Advogados:Etelmínio Arruda Salomé Neto, OAB/MT n. 9869, Luiz Gustavo Gasch Harris, OAB/MT
n. 19.540, Ana Lucia de Freitas Alvarez, OAB/MT n. 8.311, Luiz Nelson Zuchetti Junior, OAB/MT n.
15.130 e Gracieli Borges Maria OAB/MT n. 21832.
Visto e bem examinado.
Trato de AÇÃO DE PENAL - CRIME ELEITORAL - ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
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Trato de AÇÃO DE PENAL - CRIME ELEITORAL - ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) réu(s) JACONIAS FERREIRA LEMOS,
GEONIAS FERREIRA VIANA, vulgo "Galinha", e JOEL MARQUES DE QUEIROZ, denunciado(s)
pela suposta prática do(s) crime(s)/delito(s) descrito(s) no art. 349, "caput", da Lei n. 4.737/65
(Código Eleitoral) c/c art. 29, "caput", do CP.
Narra a denúncia que no dia 5 de julho de 2012, no Diretório do Partido PDT, em frente a Praça
Romeu Furlan, na região central da cidade de Araputanga-MT, JACONIAS FERREIRA LEMOS,
GEONIAS FERREIRA VIANA e JOEL MARQUES DE QUEIROZ, unidos entre si pelo mesmo
propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços falsificaram documento particular
verdadeiro, para fins eleitorais, pois as investigações esclareceram que nas condições de tempo e
local acima narradas, os denunciados JACONIAS FERREIRA LEMOS e GEONIAS FERREIRA
VIANA falsificaram documentos para efetivar a inscrição de candidatura da pessoa de JULIANA
PEREIRA DA SILVA.
Ademais, momentos após JULIANA PEREIRA DA SILVA fora surpreendida com a notícia no
sentido de que seria candidata para as eleições, razão pela qual procurou o Diretório do Parido do
PDT, ocasião em que verificou que as assinaturas constantes no Requerimento de Registro de
Candidatura - RCC, Declaração de Entrega de Certidões e Declaração de Bens, todos documentos
necessários para que figurasse como candidata a vereadora, tratavam-se de assinaturas
falsificadas, posto que não havia ela consentido com a inscrição, nem tampouco assinado qualquer
documento com tal finalidade.
Por fim, relata que a fotografia inserida no Requerimento de Registro de Candidatura - RCC
também não era de JULIANA PEREIRA DA SILVA, mas tratava-se da fotografia da pessoa de
DIVIANA CAETANO, que, por sua vez, havia sido entregue por ela ao denunciado JOEL
MARQUES DE QUEIROZ.
A denúncia foi recebida em 1/9/2015 e determinada a citação/intimação da parte ré para
apresentar a resposta/defesa preliminar através de defesa técnica, o que ocorreu em 21/9/2015.
O Ministério Público ofereceu proposta de suspensão condicional do processo aos acusados e em
audiência realizada, o acusado JACONIAS FERREIRA LEMOS, aceitou cumprir as condições
fixadas.
Foi designada audiência de instrução, oportunidade em que o Ministério Público ofertou proposta
condicional do processo ao acusado JOEL MARQUES DE QUEIROZ, quem esteve presente,
contudo ele não aceitou, e, com relação aos acusados GEONIAS FERREIRA VIANA e JOEL
MARQUES DE QUEIROZ, foi decretada a revelia, pois devidamente intimados não compareceram
na audiência designada - CPP, art. 367.
Em nova audiência foram ouvidas as testemunhas Armistrong Rutilho Carbel Monteiro, Juliana
Pereira da Silva, Célio da Silva Tavares e interrogado o acusado JOEL MARQUES DE QUEIROZ.
A fase instrutória foi encerrada e as partes apresentaram as alegações finais, pugnando a
representante do Ministério Público pela condenação dos acusados GEONIAS FERREIRA VIANA,
vulgo "Galinha" e JOEL MARQUES DE QUEIROZ.
O Chefe do Cartório Eleitoral informou que o acusado JACONIAS FERREIRA LEMOS não cumpriu
as condições assumidas em audiência realizada, oportunidade em que o Ministério Público
requereu a revogação do benefício, sendo determinada a intimação do acusado para se manifestar
sobre o pedido do Ministério Público, apresentando justificativa, pugnando pela não revogação do
beneficio, o que foi deferido.
Nessa oportunidade foi determinada a intimação do advogado dos acusados GEONIAS
FERRERRIA VIANA e JOEL MARQUES DE QUEIROZ para apresentarem as alegações finais.

Os Advogados dos acusados GEONIAS FERRERRIA VIANA e JOEL MARQUES DE QUEIROZ
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Os Advogados dos acusados GEONIAS FERRERRIA VIANA e JOEL MARQUES DE QUEIROZ
apresentaram suas alegações requerendo que seja julgada improcedente a ação por ausência de
provas que indique que os acusados tenham participação na falsificação dos documentos.
Diante a juntada de comprovante de pagamentos realizado pelo acusado JACONIAS FERREIRA
LEMOS, bem como, controle de apresentação em juízo, os autos foram remetidos ao Ministério
Público, quem requereu a intimação do acusado para comprovar a continuidade do cumprimento
das condições assumidas em juízo, bem como do comparecimento mensal em juízo, sob pena de
revogação, o que foi deferido.
O acusado JACONIAS FERREIRA LEMOS foi intimado e seu Advogado constituído juntou
comprovante de pagamento, alegando em síntese ser a última parcela.
Isso posto DETERMINO que o Chefe do Cartório Eleitoral certifique se houve o cumprimento total
das condições assumidas pelo acusado em juízo, quais sejam: Comparecimento mensal em juízo
pelo prazo de 2 (dois) anos, para justificar suas atividades e prestação pecuniária no patamar de
R$ 6.160,00 (seis mil cento e sessenta reais), o qual foi dividido em 14 (quatorze) parcelas, entre
outras condições.
É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -,
diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado
subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.
A prescrição da pretensão punitiva é a perda do poder-dever de punir, em decorrência da inércia
do Estado durante determinado lapso de tempo, a qual pode ser declarada a qualquer momento da
ação penal, de ofício ou mediante requerimento de qualquer das partes, assim como impede o
exame do mérito.
Ademais, em relação aos corréus GEONIAS FERREIRA VIANA, vulgo "Galinha", e JOEL
MARQUES DE QUEIROZ verifico a a possibilidade do reconhecimento da prescrição pela pena
que viria a ser concretizada na decisão final, qual seja, a chamada prescrição antecipada.
Apesar da existência de enunciado de Súmula do STJ - 438 -, a qual não tem efeito vinculante, há
precedentes pelo reconhecimento da prescrição antecipada, como forma de se evitar a inocuidade
jurídica, e, sobretudo, favorecer à melhor política criminal e a própria administração da Justiça, na
medida em que substancial economia de tempo e recursos preciosos decorrerá da extinção do
feito, considerando que ocorrem certos casos nos quais, antes da sentença ou até mesmo do
recebimento da denúncia, transparece lúcida e inegável a certeza de que o acusado não será
apenado com a reprimenda máxima cominada ao delito.
Nesses casos, a toda evidência, deve o julgador, antecipadamente, observada as condições
jurídicas do acusado, as normais circunstâncias e consequências do crime, que se dará à pena
mínima ao final, na eventualidade de futura condenação.
O(s) fato(s) narrado(s) é(são) de suposta prática do(s) ilícito(s) que aconteceu(ram) no dia 5/7
/2012, a(s) pena(s) cominada(s) em abstrato a esse(s) é(são) de reclusão de um até cinco anos e
pagamento de 3 a 10 dias-multa e o último marco interruptivo da prescrição - CP, art. 107 - ocorreu
em 1/9/2015, razões pelas quais e consideradas as peculiaridades do caso - recebimento
denúncia, citação por edital, suspensão do prazo prescricional, Enunciado n. 415 do STJ etc. - foi
(ram) atingido(s) pela prescrição da pretensão punitiva antecipada/vistural em 31/8/2019,
mormente na hipótese em que o(s) suposto(s) autor(es) do fato não tem antecedentes criminais e
a pena privativa de liberdade eventualmente aplicada seria de 1 (um) ano de reclusão, pois a penabase, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade - reprovabilidade do comportamento
/atuação -, aos antecedentes - histórico criminal -, à conduta social - relacionamento com a
sociedade -, à personalidade do agente - perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos móvel -, às circunstâncias - dados objetivos - e consequências do crime - efeitos deletérios
/danosos -, bem como ao comportamento da vítima - não poderia ser majorada.
Ausente causas agravantes ou atenuantes de pena, que nos termos do Enunciado n. 231 da
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/danosos -, bem como ao comportamento da vítima - não poderia ser majorada.
Ausente causas agravantes ou atenuantes de pena, que nos termos do Enunciado n. 231 da
Súmula do STJ não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal ou à majoração além
do máximo, este analogicamente, e ausente causas de aumento ou diminuição de pena seria
mantida na mínima de 1 (um) ano, cujo prazo prescricional de 4 (quatro) anos a partir do
recebimento da denúncia - 1/9/2015 - teria ocorrido em 31/10/2019, data já ultrapassada.
A pena de multa quando for alternativa ou cumulativamente cominada ou aplicada é atingida pela
prescrição no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa - CP, art. 14, II.
Analisando a questão sob a óptica da aplicação do método cientifico no tocante a dosimetria da
pena, à luz dos elementos constantes dos autos e conjugando todos esses, é imperioso concluir
que, em caso de condenação, de modo algum a pena que viria a ser atribuída aos acusados
chegaria a ser suficiente.
Nesses termos:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DO ARTIGO 171, § 2.º, V, DO CÓDIGO PENAL DECISÃO EM QUE SE DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM BASE NO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO "VIRTUAL" - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL IMPROCEDÊNCIA - TRANSCURSO DE SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL A PARTIR DA
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - ELEMENTOS DOS AUTOS QUE RENDERIAM
PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE DOIS ANOS DE RECLUSÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL QUE NÃO PODE OBSTAR O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE,
ANTE A CONSTATAÇÃO CERTEIRA DE FUTURA FRUSTRAÇÃO DE SE APLICAR UMA PENA
EFETIVA - TRAMITAÇÃO INÓCUA DO FEITO QUE DEMANDARIA DISPÊNDIO DE TEMPO E
RECURSOS QUE PODERIAM SER MELHOR APROVEITADOS EM OUTROS PROCESSOS
PARA EVITAR A PRESCRIÇÃO - SUPERVENIÊNCIA DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO
ESTADO - ATUAÇÃO DO DIREITO PENAL QUE CONSTITUI A ULTIMA RATIO - MANUTENÇÃO
DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO POR MAIORIA. - A
prescrição penal na modalidade "virtual" que teve nascedouro no bom senso de doutrinadores, já
que ainda padece de previsão legal, deve ser reconhecida abortando-se o trâmite processual
quando os elementos dos autos indicarem que seria inócua a perpetuação do feito, por restar
frustrada qualquer imposição de pena e representar inequívoca economia processual na sua
acepção mais ampla; - Há verdadeira superveniência da falta de interesse de agir do Estado na
persecução penal quando constatado que a ocorrência da prescrição penal será inevitável,
considerando que a única finalidade da apuração do crime e seus elementos consectários é
justamente produzir a punição do autor do ilícito penal; - Por constituir o Direito Penal a ultima ratio
e nesta condição ser efetivamente aplicado, não se mostra condizente dele tirar proveitos de
natureza política, tornando a vida do cidadão insuportável em razão de processos inúteis e
desgastantes, na medida em que não resultarão em nenhum proveito concreto". (TJMT, N.U
0004628-61.2005.8.11.0006, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 02/09/2014)
Ainda que a decretação da antecipação da prescrição, na hipótese dos autos, possa ser
considerada por alguns como prejulgamento, com ofensa aos princípios da presunção de
inocência, legalidade e obrigatoriedade, há que se considerar que tal solução apresenta-se
razoável, à luz dos princípios da economia processual e da utilidade do processo penal, bem como
preservar a dignidade do indivíduo. E, por considerar que eventual pena aplicada ao acusado pelo
delito em que se vê processado, em sentença condenatória, qualquer que seja ela, não poderá ser
cumprida porque se encontrará atingida pela famigerada prescrição.
Isso posto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de GEONIAS FERREIRA VIANA, vulgo
"Galinha", e JOEL MARQUES DE QUEIROZ, por reconhecer ex ofício - CPP, art. 61 - a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL de forma ANTECIPADA/VIRTUAL, com
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PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL de forma ANTECIPADA/VIRTUAL, com
fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do CP.
Deixo de condenar em taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios, sendo
ainda isento do pagamento de emolumentos despesas e custas o Ministério Público, nos atos de
ofício.
Em relação ao acusado JACONIAS FERREIRA LEMOS, uma vez que não atingida a pretensão
punitiva em decorrência da suspensão do prazo quando do susrsis processual, DETERMINO que o
Chefe do Cartório Eleitoral certifique se houve o cumprimento total das condições assumidas pelo
acusado em juízo, quais sejam: comparecimento mensal em juízo pelo prazo de 2 (dois) anos,
para justificar suas atividades e prestação pecuniária no patamar de R$ 6.160,00 (seis mil cento e
sessenta reais), o qual foi dividido em 14 (quatorze) parcelas, entre outras condições.
Após o trânsito em julgado, que deverá ser certificado separadamente para o Ministério Público, ao
assistente da acusação, ao defensor e ao réu, dê baixa em relação aos corréus sentenciados e
continuidade em detrimento ao corréu JACONIAS FERREIRA LEMOS.
Ciência ao Ministério Público e Advogados.
P. R. I. Cumpra.
Araputanga-MT, 28 de novembro de 2019.
RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 43ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS N. 66-06.2018.6.11.0043 - NOTÍCIA-CRIME
Vistos etc.
À míngua de comprovação de infração eleitoral no presente feito, eis que ausentes nos autos
prova da materialidade e indícios de autoria, acolho a cota ministerial de fls. 32/33 e determino o
ARQUIVAMENTO dos autos, mediante as cautelas de estilo.
Notifique-se o MPE.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 25 de novembro de 2019.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 46ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO N.º 163/2019
Processo n°: 27-63.2019.6.11.0046
Partido: Partido Comunista do Brasil - PC do B
Advogado(a): Thais Fernanda Nunes Pereira - OAB/MT n° 24.629
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este
Juízo, situado na Rua Filinto Muller n.º 1165 - Vila Operária, em Rondonópolis, tramita os autos de
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2018.

OBJETO: De Ordem da Excelentíssima Juíza Eleitoral da 46ª ZE, Drª Milene Aparecida Pereira
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OBJETO: De Ordem da Excelentíssima Juíza Eleitoral da 46ª ZE, Drª Milene Aparecida Pereira
Beltramine, nos autos em epígrafe, manda INTIMAR o partido, por meio do seu advogado, para
que:
a) Junte aos autos a respectiva procuração dos representantes do Partido (Presidente e
Tesoureiro), conforme Resolução do TSE nº 23.546/2017, art. 29, XX;
b) Adequar o seu requerimento aos ditames da Resolução do TSE nº 23.546/2017, instruindo-o
com a declaração de ausência de movimentação financeira de todo o exercício financeiro em
questão (2018), se for o caso (sem movimentação financeira).
PRAZO: 05 (cinco) dias.
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. Dado e
passado nesta cidade, Rondonópolis/MT, aos vinte e oito dias de novembro do ano de dois mil e
dezenove. Eu, _____________, Cláudio Martins Mendes - Chefe de Cartório da 46° ZE, em
Substituição Legal, que digitei e subscrevi, conforme Portaria nº 5/2018.
Rondonópolis, 28 de novembro de 2019.
CLÁUDIO MARTINS MENDES
Chefe de Cartório, em substituição

ATOS DA 48ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
AUTOS AIJE N. 2-15.2017.6.11.0048
Protocolo: 122.879/2016
Juiz: Dante Rodrigo Aranha da Silva
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representados: Juracy Nascimento Santos; Bartolomeu Souza Casteliano; Joel da Silva Almeida;
Elza Colares de Oliveira; Sonia Quirino dos Anjos; Fernanda Santos Costa Antunes; Josiane
Vieira; Fernando Rodrigo Boiko; Seleiman Selestina da Silva; Sergio de Oliveira Moreira.
Advogado: Carlos Murelli Ferreira Oliveira, OAB/MT 11.681
Representado: Zenilton Dias de Oliveira. Advogada: Sara Tonezer, OAB/MT 9074/A
Vistos.
Cuida-se de manifestação de renúncia do advogado, Dr. Carlos Murelli Ferreira Oliveira, OAB/MT
nº 11.681, em relação aos poderes outorgados pelos representados: Juracy Nascimento Santos;
Bartolomeu Souza Casteliano; Joel da Silva Almeida; Elza Colares de Oliveira; Sonia Quirino dos
Anjos; Fernanda Santos Costa Antunes; Josiane Vieira; Fernando Rodrigo Boiko; Seleiman
Selestina da Silva; Sergio de Oliveira Moreira, às fls. 456/457.
Não obstante a presente comunicação a este Juízo Eleitoral, depreende-se dos autos que o
causídico não juntou prova de que comunicou a renúncia aos representados, contrariando o
disposto no art. 112 do Código de Processo Civil.
A defesa do representado, Zenilton Dias de Oliveira, manifestou-se que não tem nada a requerer
em relação à produção de prova testemunhal.
Tendo em vista que a defesa se manifestou sobre o desinteresse na prova testemunhal, bem como
indicou que os depoimentos pessoais das requeridos (as) se dariam a partir de conveniência deste
Juízo, declara-se encerrada a instrução processual.
Ante o exposto, à Secretaria do cartório para:

1. INTIME-SE o advogado, Dr. Carlos Murelli Ferreira Oliveira, OAB/MT nº 11.681, para, no prazo
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1. INTIME-SE o advogado, Dr. Carlos Murelli Ferreira Oliveira, OAB/MT nº 11.681, para, no prazo
de 3 (três) dias, juntar aos autos prova da comunicação de renúncia aos representados, nos
termos do art. 112 do Código de Processo Civil;
2. INTIMEM-SE os representados, por oficial de justiça, para que, no prazo de 3 (três) dias,
regularizem a representação processual, com a juntada de procuração ao feito;
3. Após, ao Ministério Público para alegações finais;
4. Após, às requeridas para alegações finais (já se valendo de novos advogados constituídos);
5. Após, conclusos.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se, com urgência, expedindo-se os atos necessários.
Cotriguaçu/MT, 27 de novembro de 2019.
DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 60ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº. 23/2019/60ª ZE-MT
EDITAL N.º 23/2019
O Excelentíssimo Senhor Pedro Davi Benetti, MM. Juiz da 60ª Zona Eleitoral, com sede na cidade
de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER a todos partidos políticos, candidatos ou coligações, o Ministério Público, bem como
qualquer outro interessado, que o candidato abaixo relacionado apresentou a prestação de contas
final referente às Eleições 2016 do município de Campo Novo do Parecis-MT, cujos relatórios de
receitas e despesas se encontram disponíveis para consulta no seguinte endereço eletrônico:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/copia_de_processo-11-67.2019.6.11.00602019-13641-2019-20191127140536870-0fb616275aa44820175d2755c80c8f33.pdf
Candidato a Vereador
ANTONIO

JOSÉ

Nome Unidade Eleitoral
FERREIRA

DE 60ª ZE - CAMPO NOVO DO PARECIS-

SOUSA

MT

Data

da

Entrega
30/04/2019

FAZ SABER, ainda, que o respectivo processo de prestação de contas e demais informações
encontram-se disponíveis para consulta nas dependências da 60ª Zona Eleitoral - Campo Novo do
Parecis-MT, para que qualquer partido político, candidato ou coligação, Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado, possa impugná-lo no prazo de três dias.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinei a
expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Campo Novo do Parecis, aos vinte e sete dias do mês de
novembro de 2019 (27/11/2019). Eu, Marcos José Muniz Costa, Técnico Judiciário da 60ª Zona
Eleitoral, preparei e conferi o presente edital, subscrevendo-o ao final, por força do ato de
delegação contido na portaria 02/2017.
MARCOS JOSE MUNIZ COSTA
Técnico Judiciário
Portaria 02/2017 60ª ZE/MT
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RELAÇÃO DOS PEDIDOS DE ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO E
2ª VIA
O EXMO. Juiz da 60ª Zona Eleitoral, DR. PEDRO DAVI BENETTI, no uso de suas atribuições e na
forma da lei.TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento, a relação dos pedidos de alistamento, transferência, revisão e 2ª via deferidos por
este juízo, no período de 01/11/2019 a 15/11/2019, nos termos do art. 17 da Resolução TSE 21.538
/2003.Qualquer delegado de partido político poderá recorrer do despacho que deferir requerimento
de alistamento e transferência, no prazo de 10 dias, contados da disponibilização deste edital com
sua respectiva lista (arts. 17, § 1º e 18, § 5º, Res. TSE 21.538/03).E, para que ninguém alegue
ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado no local de costume no Cartório
Eleitoral, e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.A relação das inscrições e
transferências ficará disponível no repositório de arquivos no seguinte http://apps.tre-mt.jus.br
/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-24-2019-20191128130619142858bb3d4e2e8ff9f1a7b75016e0f09ea.pdf Dado e passado nesta cidade de Campo Novo do
Parecis, aos 27/11/2019. Eu, ARTHUR HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, Chefe de Cartório,
preparei e conferi o presente edital, assinando-o por força da portaria 02/2017.
ARTHUR HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
Chefe de Cartório
Portaria 02/2017 60ª ZE/MT
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