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ATOS DO PLENO
RESOLUÇÕES
PUBLICAÇÃO DE EDITAL-RESOLUÇÃO Nº 267/2019
Para conhecimento das partes interessadas e demais efeitos legais, publica-se a(s) seguinte
Resolução:
1) RESOLUÇÃO Nº 2377
PROCESSO Nº 93-55.2017.6.11.0000 - CLASSE - Pet
REQUERIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2012 REFERENTE AO PROCESSO Nº 175-28.2013.6.11.0000 - CLASSE: PC - PARTIDO
TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B/MT
REQUERENTE(S): DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B
/MT
ADVOGADO(S): DANIEL ANDRADE REZENDE MAIA
ADVOGADA(S): CAMILA SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(S): LUCAS AMARAL GONÇALVES
REQUERENTE(S): CAMILO REIS DUARTE, PRESIDENTE E TESOUREIRO "AH DOC",
RESOLUÇÃO Nº 001/2017 SERGIO EDUARDO CINTRA, PRESIDENTE (PERÍODO: 16/06/2011 a
14/06/2015) ADRIANE MARTINS DA SILVA, TESOUREIRO (PERÍODO: 15/07/2011 a 14/06/2015)
RELATOR: DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
2012. CONTAS NÃO PRESTADAS. PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL DE MATO GROSSO.
PT DO B/MT. INCOERÊNCIA NO NÚMERO DO CNPJ INFORMADO. APONTAMENTO NÃO
ESCLARECIDO. PEDIDO INDEFERIDO.
1. Os autos foram instruídos com número de CNPJ inválido, cuja situação cadastral junto à Receita
Federal do Brasil está baixada desde 09.02.2015.
2. Intimada para se manifestar sobre a inconsistência, a grei quedou-se silente. Nessa toada, ante
a desídia dos interessados em esclarecer o ocorrido e regularizar a situação de inadimplência, é
forçoso reconhecer que não há como acolher o pedido de regularização formulado.
3. Pedido de regularização indeferido.
RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade,
INDEFERIR O PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS.
Cuiabá, 26 de novembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO-Presidente, em substituição
DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR-Relator
2) RESOLUÇÃO Nº 2381
PROCESSO Nº 25-98.2019.6.11.0012 - CLASSE - RvE
REVISÃO DO ELEITORADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ALISTAMENTO ELEITORAL CANCELAMENTO - DUPLICIDADE/PLURALIDADE - EXCLUSÃO - INSCRIÇÃO ELEITORAL TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL - COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS - 12ª
ZONA ELEITORAL - DOM AQUINO/MT
REQUERENTE(S): 12ª ZONA ELEITORAL - DOM AQUINO/MT
RELATOR: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
REVISÃO DE ELEITORADO COM COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS. REGULARIDADE DOS
TRABALHOS. HOMOLOGAÇÃO.
1. É de ser homologada a revisão de eleitorado se regulares seus trabalhos.
2. Inteligência do art. 23, II, da Resolução TRE/MT nº 2.295/2019, de 22 de maio de 2019.
RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade,
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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RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade,
HOMOLOGAR A REVISÃO DO ELEITORADO COM COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS.
Cuiabá, 28 de novembro de 2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI-Presidente
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS-Relator
3) RESOLUÇÃO Nº 2382
PROCESSO Nº 50-84.2019.6.11.0021 - CLASSE - RvE
REVISÃO DO ELEITORADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ALISTAMENTO ELEITORAL CANCELAMENTO

-

DUPLICIDADE/PLURALIDADE

-

INSCRIÇÃO

ELEITORAL

-

TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL - EXCLUSÃO - COLETA DE DADOS
BIOMÉTRICOS - 21ª ZONA ELEITORAL - TAPURAH/MT
REQUERENTE(S): 21ª ZONA ELEITORAL - TAPURAH/MT
RELATOR: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
REVISÃO DE ELEITORADO COM COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS. REGULARIDADE DOS
TRABALHOS. HOMOLOGAÇÃO.
1. É de ser homologada a revisão de eleitorado se regulares seus trabalhos.
2. Inteligência do art. 23, II, da Resolução TRE/MT nº 2.295/2019, de 22 de maio de 2019.
RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade,
HOMOLOGAR A REVISÃO DO ELEITORADO COM COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS.
Cuiabá, 28 de novembro de 2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI-Presidente
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS-Relator
4) RESOLUÇÃO Nº 2383
PROCESSO Nº 24-77.2019.6.11.0024 - CLASSE - RvE
REVISÃO DO ELEITORADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ALISTAMENTO ELEITORAL CANCELAMENTO - INSCRIÇÃO ELEITORAL - EXCLUSÃO - DUPLICIDADE/PLURALIDADE TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL - COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS - 24ª
ZONA ELEITORAL - PARANAÍTA/MT
REQUERENTE(S): 24ª ZONA ELEITORAL - PARANAÍTA/MT
RELATOR: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
REVISÃO DE ELEITORADO COM COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS. REGULARIDADE DOS
TRABALHOS. HOMOLOGAÇÃO.
1. É de ser homologada a revisão de eleitorado se regulares seus trabalhos.
2. Inteligência do art. 23, II, da Resolução TRE/MT nº 2.295/2019, de 22 de maio de 2019.
RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade,
HOMOLOGAR A REVISÃO DO ELEITORADO COM COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS.
Cuiabá, 28 de novembro de 2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI-Presidente
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS-Relator
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos seis dias do mês de
dezembro do ano dois mil e dezenove.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Analista Judiciário
Secretário Judiciário, em substituição

ACÓRDÃOS
PUBLICAÇÃO DE EDITAL - 268/2019/CAPJ/SJ
Para conhecimento das pessoas interessadas, e demais efeitos legais publicam-se o(s) seguinte(s)
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Para conhecimento das pessoas interessadas, e demais efeitos legais publicam-se o(s) seguinte(s)
acórdão(s):
1) ACÓRDÃO Nº 27688
PROCESSO Nº 29-08.2019.6.11.0022 - CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2018 - 22ª ZONA ELEITORAL - SINOP/MT
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): PARTIDO DA REPÚBLICA - PR DE SINOP/MT
ADVOGADO(S): MARCEL NATARI VIEIRA - OAB: 13.422/MT FERNANDO JOSÉ VIEIRA - OAB:
18.011/O/MT
RECORRIDO(S): JOSÉ CARLOS RAMALHO DA SILVA, Presidente do PR
ADVOGADO(S): MARCEL NATARI VIEIRA - OAB: 13422/MT FERNANDO JOSÉ VIEIRA - OAB:
18.011/O/MT
RECORRIDO(S): ROGER SCHALLENBERGER
ADVOGADO(S): MARCEL NATARI VIEIRA - OAB: 13.422/MT FERNANDO JOSÉ VIEIRA - OAB:
18.011/O/MT
RELATOR: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. PARTIDO POLÍTICO. ÓRGÃO
MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE REPASSE DE
FUNDO PARTIDÁRIO. CONTAS NÃO IMPUGNADAS. SENTENÇA DE APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
NECESSIDADE DE REGISTRO DOS RECURSOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA
AGREMIAÇÃO. MERAS SUPOSIÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O art. 28, §3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, exige dos órgãos partidários municipais que
não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro, apenas a
apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira de recursos, sendo que no
caso em questão a agremiação apresentou as peças contábeis devidamente assinadas pelo
presidente e pelo tesoureiro, as quais se prestaram a demonstrar a ausência de movimentação de
recursos de qualquer espécie e cumpriram, portanto, a finalidade da declaração.
2. As informações prestadas pela agremiação partidária possuem presunção de veracidade, de
modo que, não havendo quaisquer dados ou fatos concretos que retirem sua confiabilidade, o
desprovimento do recurso para manter incólume a sentença que aprovou as contas com ressalvas
é medida que se impõe.
3. Recurso desprovido. Sentença mantida. Contas aprovadas com ressalvas.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade,
ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA e, NO MÉRITO, também por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuiabá, 28 de novembro de 2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI-Presidente
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS-Relator
2) ACÓRDÃO Nº 27689
PROCESSO Nº 25-65.2019.6.11.0023 - CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2017 - 23ª ZONA ELEITORAL - ITAÚBA/MT
RECORRENTE(S): PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC DE ITAÚBA/MT
ADVOGADO(S): WELINGTON PEREIRA DA COSTA - OAB: 21.696/O/MT
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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ADVOGADO(S): WELINGTON PEREIRA DA COSTA - OAB: 21.696/O/MT
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
RECURSO ELEITORAL EM PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2017. PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DE ITAÚBA/MT. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS NO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR (EX OFFICIO) DE NULIDADE DA
SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NAS RESOLUÇÕES TSE Nº
23.464/2015

E

Nº

23.546/2017.

CERCEAMENTO

DE

DEFESA.

PREVALÊNCIA

DO

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADA BAIXAS DOS
AUTOS.
1. Nas prestações de contas de exercício financeiro de 2017, aplicam-se as disposições da
Resolução TSE nº 23.464/2015 no que tange ao mérito e a Resolução TSE nº 23.546/2017 quanto
as disposições processuais.
2. Conforme disciplina o art. 44 da Resolução TSE nº 23.464/2015, cuja disposição foi reafirmada
no art. 44 da Resolução TSE nº 23.546/2017, constatada a ausência ou irregularidade na
representação processual do órgão partidário ou de seus responsáveis, o processo deverá ser
suspenso com a posterior abertura de prazo razoável para o saneamento do defeito, todavia, no
caso em análise, o presidente e o tesoureiro do partido não constituíram advogado nos autos e não
foram intimados para tanto, em evidente afronta aos citados diplomas legais.
3. Nos termos do art. 34, §3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, constatada a ausência de
qualquer das peças previstas no art. 29, o juiz deverá intimar o órgão partidário e seus
responsáveis para complementarem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias, todavia o juízo
sentenciante intimou apenas o partido político, conduta esta que viola a referida norma.
4. Tendo o partido juntado aos autos peças como: extratos bancários válidos de todo o período;
demonstrativo de doações estimáveis recebidas; demonstrativo de recursos públicos recebidos;
demonstrativo de recursos distribuídos do fundo partidário; demonstrativo de conciliação bancária;
demonstrativo de obrigações a pagar e de receitas e gastos, o juízo a quo deveria ter determinado
o prosseguimento da análise das contas, conforme disposto no art. 34, §3º, II, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, ante a presença dos elementos mínimos relativos aos recursos do Fundo
Partidário e da origem dos recursos, tendo, no entanto, ao arrepio do referido dispositivo, julgada
as contas como não prestadas.
5. O julgamento das contas como não prestadas sem que fossem intimados os responsáveis
partidários e, ainda, havendo nos autos os elementos mínimos que possibilitam a análise da
movimentação dos recursos públicos e de outras origens, constituiu afronta aos princípios da
ampla defesa e do contraditório e também ao devido processo legal, ensejando, por conseguinte, a
anulação da sentença guerreada e o retorno dos autos ao juízo de origem para que prossiga a
análise das contas em conformidade com o que dispõe a Resolução TSE nº 23.464/2015 e a
Resolução TSE nº 23.546/2017.
6. Sentença anulada. Determinada a baixa dos autos.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA "EX OFFICIO" para DECLARAR A NULIDADE DA
SENTENÇA.
Cuiabá, 28 de novembro de 2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI-Presidente
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS-Relator
3) ACÓRDÃO Nº 27693
PROCESSO Nº 215-85.2016.6.11.0038 - CLASSE - RE
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RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DIFAMAÇÃO NA PROPAGANDA ELEITORAL PROPAGANDA POLÍTICA - PROPAGANDA ELEITORAL - INTERNET - FACEBOOK - SANTO
ANTÔNIO DO LEVERGER/MT - 38ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO "LEVERGER! O FUTURO É AGORA"
ADVOGADO(S): EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - OAB: 8.548/MT
ADVOGADA(S): LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB: 15.779/MT
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO "CORAÇÃO LEVERGENSE"
ADVOGADO(S): ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIRÓS JUNIOR - OAB: 13.661-O/MT
RELATOR: DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
SENTENÇA DE PRIMEIRO QUE JULGOU LIMINARMENTE EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE
PASSIVA. ACATADA. EXCLUSÃO DE UM DOS RECORRIDOS DO POLO PASSIVO DA
DEMANDA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA. SITUAÇÃO
NÃO CARACTERIZADA EM RAZÃO DE MULTA ELEITORAL A SER APRECIADA. NÃO
OCORRÊNCIA DE PROPAGANDA IRREGULAR. PUBLICAÇÕES QUE CONFIGURAM LIVRE
MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO EM REDE SOCIAL NÃO HAVENDO EXCESSOS A SEREM
REPRIMIDOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A Coligação recorrida não deve figurar no polo passivo da ação, uma vez que a propaganda
supostamente tida como irregular foi publicada em perfil privado em rede social (facebook) do outro
recorrido, sem qualquer comprovação de ingerência da coligação sobre a postagem. Ilegitimidade
passiva reconhecida de ofício.
2. Não há perda superveniente do objeto, haja vista que além do direito de resposta foi pleiteado
pelo representante a retirada da publicação irregular, bem como a aplicação de multa eleitoral, com
fundamento no art. 57-D da Lei n.º 9.504/97.
3. Manifestações de pensamento do eleitor são situações corriqueiras no período de campanha
eleitoral, não devendo tais condutas sofrerem interferência da Justiça Eleitoral por caracterizar um
desserviço à democracia e à liberdade de expressão. Sentença de primeiro grau mantida. Negado
provimento ao recurso eleitoral.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI-Presidente
DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR-Relator
4) ACÓRDÃO Nº 27696
PROCESSO Nº 437-25.2012.6.11.0028 - CLASSE - RC
RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - DESCUMPRIMENTO DA PROIBIÇÃO DE
FORNECIMENTO DE TRANSPORTE OU REFEIÇÕES A ELEITORES - TRANSPORTE
IRREGULAR DE ELEITORES - PORTO ALEGRE DO NORTE/MT - 28ª ZONA ELEITORAL
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): EDSON CARLOS GOMES DE FREITAS
ADVOGADO(S): DOUGLAS CEREZINI - OAB: 26.018/MT TIAGO DA SILVA MACHADO - OAB:
17.908/MT
RELATOR: DOUTOR ARMANDO BIANCARDINI CANDIA
RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. TRANSPORTE DE ELEITORES. ART. 11, III, DA LEI Nº
6.091 /74. DOLO ESPECÍFICO. INTENÇÃO DE ALICIAR ELEITORES. NÃO COMPROVAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
1.Para caracterização do crime previsto no art. 11, III, da Lei nº 6.0914/74, é necessário que as
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
1.Para caracterização do crime previsto no art. 11, III, da Lei nº 6.0914/74, é necessário que as
provas dos autos demonstrem, de forma segura e isente de dúvidas, que este tenha: 1)
transportado gratuitamente eleitores; 2) que esses eleitores não sejam pessoas de sua intimidade
familiar que, pela proximidade, justificasse o transporte até o local de votação; e 3) que tenha
havido a vontade explícita em fraudar o pleito com a intenção de cooptar o voto dos transportados,
seja mediante pedido explícito ou com a tentativa de vincular o transporte ao voto em determinado
candidato, ou mesmo mediante a exposição dos transportados à maciça propaganda eleitoral.
2.O conteúdo das provas constantes dos autos demonstra a impossibilidade de se alcançar um
juízo condenatório, porquanto não se pode sequer afirmar, com certeza, que houve transporte de
eleitores, menos ainda reconhecer que a suposta conduta tenha sido praticada com o dolo
específico de fraudar a liberdade do voto dos supostos eleitores transportados.
3. Sentença absolutória mantida. Recurso desprovido.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI-Presidente
DOUTOR ARMANDO BIANCARDINI CANDIA-Relator
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso aos seis dias do mês de
dezembro do ano dois mil e dezenove.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Analista Judiciário
Secretário Judiciário, em substituição

TERMOS
EDITAL 269/2019 - TERMO DE POSSE
Para conhecimento das partes interessadas e demais efeitos legais, publica-se o(s) seguinte(s)
Termo(s) de Posse
1) Termo de Posse e Compromisso
Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, perante o Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, tomou posse no cargo de Juiz-Membro Efetivo, Categoria Jurista, o
Excelentíssimo Senhor Doutor Jackson Francisco Coleta Coutinho, para o biênio 2019/2021, na
vaga decorrente do término do segundo mandato do Excelentíssimo Senhor Doutor Ricardo
Gomes de Almeida, conforme nomeação por Decreto do Presidente da República, datado de 19 de
novembro de 2019, publicado no Diário Oficial da União nº 224, Seção 2, p. 1, de 20 de novembro
de 2019, constante do Processo SEI nº 08484.2019-5, e em conformidade com os arts. 120, § 1º,
inc. III, 121, § 2º da Constituição Federal, arts. 14 e 25, inc. III do Código Eleitoral e art. 7º e 10 do
Regimento Interno deste Tribunal, prometendo bem e fielmente cumprir as funções do referido
cargo.
Em cumprimento ao que dispõe a Lei nº 8.730, de 10/11/1993, apresentou nesta data Formulário
de Autorização de Acesso aos Dados de Bens e Rendas da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física, nos termos da Instrução Normativa do TCU nº 67, de 6/7/2011.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em 6 de dezembro de 2019.
Desembargador Gilberto Giraldelli. Presidente
Doutor Jackson Francisco Coleta Coutinho. Juiz-Membro Efetivo - Categoria Jurista
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos seis dias do mês de
dezembro do ano dois mil e dezenove.

ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
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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ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Analista Judiciário
Secretário Judiciário, em substituição

ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 469/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO o disposto no art. 36, parágrafo único, III, b, da Lei nº 8.112, de 11/12/1990; e
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 4953/2019,
RESOLVE
Art. 1º Remover, com fundamento no art. 36, parágrafo III, b, da Lei nº 8.112, de 11/12/1990, a
servidora JÉSSICA SILVA PIRES DOS SANTOS, Analista Judiciário, Área Judiciária, lotada no
Cartório da 48ª Zona Eleitoral, em Cotriguaçu-MT, para a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso, em Cuiabá-MT, concedendo-lhe 10 (dez) dias de trânsito para apresentação na
nova unidade de lotação.
Parágrafo único. Na hipótese de a servidora encontrar-se em licença ou afastada legalmente, o
período de trânsito será contado a partir do término do impedimento, nos termos do art. 18, § 1º,
da Lei nº 8.112/1990.
Art. 2º Determinar a reavaliação pela Junta Médica após 1 (um) ano contado da data da remoção.
Art. 3º A remoção prevista nesta Portaria não ensejará qualquer indenização decorrente do
deslocamento.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Cuiabá-MT, 4 de dezembro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PROCESSO 0600320-25.2019.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PETIÇÃO (1338) - PJE nº 0600320-25.2019.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Juiz Federal - Fábio Henrique Rodrigues de Moraes Fiorenza
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: PV - PARTIDO VERDE - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO GROSSO, JOSE
ROBERTO STOPA, ANDERSON CARVALHO MATOS Advogado do(a) REQUERENTE:
NATHALIA NASCIMENTO PAREDES PISTORELLO - MT19153/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, 6 de dezembro de 2019.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Cuiabá, 6 de dezembro de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0600324-62.2019.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PETIÇÃO (1338) - PJE nº 0600324-62.2019.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Juiz Federal - Fábio Henrique Rodrigues de Moraes Fiorenza
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: PV - PARTIDO VERDE - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO GROSSO, JOSE
ROBERTO STOPA, ALUIZIO LEITE PAREDES, ANDERSON CARVALHO MATOS Advogado do
(a) REQUERENTE: NATHALIA NASCIMENTO PAREDES PISTORELLO - MT19153/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, 6 de dezembro de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0600330-69.2019.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PETIÇÃO (1338) - PJE nº 0600330-69.2019.6.11.0000
Origem: Itiquira - MT
RELATOR: Juiz de Direito 2 - Luís Aparecido Bortolussi Júnior
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: ROBERTO RIVELINO DIAS Advogados do(a) REQUERENTE: MARCOS
ANTONIO BARALDI - MT21110/O, EDIVAL VITO - MT19830/O
REQUERIDO: AFONSO RODRIGUES ARAGAO Advogado do(a) REQUERIDO: FABIA ZELINDA
FAVARO - MS13054
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, 6 de dezembro de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0600318-55.2019.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PETIÇÃO (1338) - PJE nº 0600318-55.2019.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Juiz Federal - Fábio Henrique Rodrigues de Moraes Fiorenza
PARTES DO PROCESSO:

REQUERENTE: PV - PARTIDO VERDE - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO GROSSO,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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REQUERENTE: PV - PARTIDO VERDE - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO GROSSO,
MANOEL COELHO NETO, AMILTON MARTINS DA SILVA, MARCELO RIBEIRO ALVES, JOSE
ROBERTO STOPA, IVAN DEMETRI SILVA, JOSE ANTONIO DOS REIS, LUIZ CLAUDIO DA
SILVA ALVES, ANDERSON CARVALHO MATOS Advogado do(a) REQUERENTE: NATHALIA
NASCIMENTO PAREDES PISTORELLO - MT19153/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, 6 de dezembro de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PAUTA DE JULGAMENTO - EDITAL N. 270/2019
Para conhecimento das partes e demais efeitos legais, publica-se a PAUTA DE JULGAMENTO da
Sessão Ordinária que se realizará às 9 horas, na Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme dispõe o art. 60
do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de 2016):
1) PROCESSO PJE Nº 0600262-22.2019.6.11.0000 - CLASSE PETIÇÃO
ASSUNTO: PETIÇÃO - PERDA DO MANDATO - CARGO ELETIVO - VEREADOR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA
REQUERENTE(S): MARCIO ANTUNES MACIEL
Advogado(s): CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - MT17553/O, RENATO DIAS
COUTINHO NETO - TO3146
REQUERIDO(S): LUCIANO CLAUDIO DA SILVA, DIRETORIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS
DE DOM AQUINO MT
Advogado(s): LUCIANO PORTUGUES - MT6365/O, FELIPE CARAPEBA ELIAS - MT20995/O,
ELKA PATRICIA RODRIGUES - SC44144, JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - MT12246/O,
FABIO HELENE LESSA - MT16633/O, ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - MT19461/O
RELATOR: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos seis dias do
mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário, em substituição

PROCESSO 0600395-64.2019.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
HABEAS CORPUS (307) - PJE nº 0600395-64.2019.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Vice-Presidente - Desembargador Sebastião Barbosa Farias
PARTES DO PROCESSO:
PACIENTE: ALEXANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALBUQUERQUE Advogados do(a) PACIENTE:
DARLA EBERT VARGAS - MT20010/A, SONISE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES - MT21092/O,
PATRICIA NAVES MAFRA - MT21447/O, LENINE POVOAS DE ABREU - MT17120/O
IMPETRADO: JUÍZO DA 39ª ZONA ELEITORAL
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam intimados os interessados de que o processo
em referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará às 09:00h no Plenário
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro)
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, conforme dispõe o art. 60 do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de
2016).
Cuiabá, 6 de dezembro de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 128/2019/SAP/CRIP/SJ
Em cumprimento ao § 1º do art. 31 da Resolução TSE nº 23.546/2017, publica-se o presente Edital
contendo o inteiro teor da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial do(s)
Partido(s) Político(s) relacionado(s) abaixo, nos endereço(s) eletrônico(s) que acompanha(m) o(s)
respectivo(s) processo(s):
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 119-53.2017.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PARTIDOS POLÍTICOS
- ÓRGÃO DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA - ANO 2016 - PARTIDO DA REPÚBLICA - PR/MT REFERENTE INFORMAÇÃO 13/2017/CRIP/SJ/TRE-MT- CONTAS NÃO PRESTADAS
REQUERENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA REGIONAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA - PR/MT
Advogado: Wagner de Barros Ferreti - OAB: 13.530./Mt
Advogado: Gilmar Moura de Moura - OAB: 5.681/Mt
Advogado: Mauricio Castilho Soares - OAB: 11.464/Mt
Advogado: Weliton Garcia - OAB: 12.458/Mt
REQUERENTE:

WELLINGTON

ANTÔNIO

FAGUNDES,

PRESIDENTE

DA

COMISSÃO

PROVISÓRIA REGIONAL DO PR/MT
REQUERENTE: CÉSAR ROBERTO ZILIO, TESOUREIRO
RELATOR: BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
LINK DO BALANÇO PATRIMONIAL E DRE - PR - EXERCÍCIO 2017:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/conta_partidaria_regional-pl-2019balanco_patrimonial-326862017-119-53.2017.6.11.00000-20191206122952953e6765236ff16411bc614717251d7b3db.pdf
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 06/12/2019.
NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA
Coordenador de Registros e Informações Processuais

EDITAL Nº 23/2019/SCAP/CRIP/SJ
Para conhecimento e, nos termos do art. 36 do Regimento Interno do TRE/MT, publica-se o
presente Edital contendo a relação dos feitos distribuídos/redistribuídos no período de 16 a 30 de
novembro de 2019.
CONSULTA nº 0600440-68.2019.6.11.0000 - (pje)
RELATOR Doutor BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
Distribuição POR SORTEIO em 20/11/2019 12:33
assunto: Inelegibilidade - Desincompatibilização
consulente: MUNICIPIO DE MARCELANDIa
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0600441-53.2019.6.11.0000 - (PJE)
RELATOR: GILBERTO GIRALDELLI
Distribuição POR SORTEIO EM 20/11/2019
ASSUNTO: MATÉRIA ADMINISTRATIVA
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
PROCESSO Nº 0600446-75.2019.6.11.0000
RELATOR: FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Distribuição POR SORTEIO EM 21/11/2019 - 15:22
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO (12048)
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA REPUBLICA DE DENISE
ADVOGADO: ANGELICA LUCI SCHULLER - OAB/MT16791/O
REQUERENTE: JOSE ROBERTO TORRES
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
PROCESSO Nº 0600447-60.2019.6.11.0000
DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO EM 21/11/2019 - 15:29
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA REPUBLICA DE DENISE
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO (12048)
ADVOGADO: ANGELICA LUCI SCHULLER - OAB/MT16791/O
REQUERENTE: JOSE ROBERTO TORRES
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
PROCESSO Nº 0600448-45.2019.6.11.0000
RELATOR: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 21/11/2019 - 15:35
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS (12045)
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO (12048)
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA REPUBLICA DE DENISE
ADVOGADO: ANGELICA LUCI SCHULLER - OAB/MT16791/O
REQUERENTE: JOSE ROBERTO TORRES
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
PROCESSO Nº 0600448-45.2019.6.11.0000
RELATOR: SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO 28/11/2019 - 14:18
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS (12045)
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO (12048)
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA REPUBLICA DE DENISE
ADVOGADO: ANGELICA LUCI SCHULLER - OAB/MT16791/O
REQUERENTE: JOSE ROBERTO TORRES
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
PROCESSO Nº 0600449-30.2019.6.11.0000
RELATOR: FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO EM 21/11/2019 - 15:39
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS (12045)
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO (12048)
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA REPUBLICA DE DENISE
ADVOGADO: ANGELICA LUCI SCHULLER - OAB/MT16791/O
REQUERENTE: JOSE ROBERTO TORRES
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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REQUERENTE: JOSE ROBERTO TORRES
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
PROCESSO Nº 0600449-30.2019.6.11.0000
RELATOR: SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO EM 28/11/2019 - 15:22
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS (12045)
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO (12048)
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA REPUBLICA DE DENISE
ADVOGADO: ANGELICA LUCI SCHULLER - OAB/MT16791/O
REQUERENTE: JOSE ROBERTO TORRES
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
PROCESSO Nº 0600454-52.2019.6.11.0000
RELATOR: FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO EM 25/11/2019 - 16:33
ASSUNTO: CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE (11585)
MATÉRIA ADMINISTRATIVA (12360)
CONSULENTE: ADRIANA FAZIONI DA SILVA
ADVOGADO: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - OAB/MT13752
ADVOGADO: NILTON ARRUDA MORENO - OAB/MT5415/O
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
PROCESSO Nº 0600455-37.2019.6.11.0000
RELATOR: BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO EM 26/11/2019 - 16:59
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO (12048)
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE DO PARTIDO
DA MULHER BRASILEIRA - PMB
ADVOGADO: WELTON ESTEVES - OAB/MT11924/O
REQUERENTE: MAURO JUNGES
REQUERENTE: CARMEM EVANI BRONSTRUP JUNGES
REQUERIDO: JUÍZO DA 57ª ZONA ELEITORAL
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
PROCESSO Nº 0600456-22.2019.6.11.0000
RELATOR: GILBERTO GIRALDELLI
DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO EM 21/11/2019 ASSUNTO: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÃO (12361)
RECORRENTE: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Recurso Eleitoral Nº 7-41.2015.6.11.0037
RELATOR Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Distribuição de Ordem, Redistribuição de ordem, por prevenção, em cumprimento ao estabelecido
no art. 38, §1, inciso "l" em 20/11/2019 11:09
SIGILOSO
Recurso Eleitoral Nº 62-75.2017.6.11.0019
RELATOR Doutor BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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. 3063

Cuiabá, segunda-feira, 09 de dezembro de 2019

14

Recurso Eleitoral Nº 62-75.2017.6.11.0019
RELATOR Doutor BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
Distribuição de Ordem, tendo em vista que na data da distribuição destes autos (18/10/2019) o
Exmo. Dr. Antônio Veloso Peleja Junior não mais compunha esta e. Corte, todavia ainda constava
cadastrado como membro titular em 21/11/2019 10:27
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2016 - 19ª ZONA ELEITORAL - TANGARÁ DA SERRA/MT
RECORRENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB - NOVA
OLÍMPIA/MT
ADVOGADO: PEDRO ROSA NETO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Conflito de Competência Nº 12-97.2018.6.11.0024
RELATOR Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Distribuição automática em 21/11/2019 11:01
SIGILOSO
Petição Nº 94-40.2017.6.11.0000
RELATOR Doutor SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
Redistribuição ao Efetivo em 21/11/2019 11:11
REQUERIMENTO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2013 - REFERENTE AO
PROCESSO Nº 104-89.2014.6.11.0000 - CLASSE: PC - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL PT DO B/MT
REQUERENTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B/MT
ADVOGADO: DANIEL ANDRADE REZENDE MAIA
ADVOGADA: CAMILA SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LUCAS AMARAL GONÇALVES
REQUERENTE: CAMILO REIS DUARTE, PRESIDENTE E TESOUREIRO "AH DOC",
RESOLUÇÃO Nº 001/2017
REQUERENTE: SERGIO EDUARDO CINTRA, PRESIDENTE (PERÍODO: 16/06/2011 a 14/06
/2015)
REQUERENTE: ADRIANE MARTINS DA SILVA, TESOUREIRA (PERÍODO: 15/07/2011 a 14/06
/2015)
Recurso Criminal Nº 184-40.2011.6.11.0006
RELATOR Doutor BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
Redistribuição por término do biênio do Relator em 21/11/2019 11:24
RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra a Fé Pública Eleitoral Falsidade Ideológica - Uso de Documento Falso para Fins Eleitorais - Inscrição Fraudulenta - 6ª
ZONA ELEITORAL - CÁCERES/MT
RECORRENTE: EDSON JESUS DAS NEVES
DEFENSOR PÚBLICO DA UNIÃO: VINÍCIUS SANT´ANA RISSATO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recurso Eleitoral Nº 134-61.2018.6.11.0008
RELATOR Doutor ARMANDO BIANCARDINI CANDIA
Distribuição automática em 21/11/2019 11:30
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - Eleições - 2018
- 8ª ZONA ELEITORAL - PONTE BRANCA/MT
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE PONTE BRANCA/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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- 8ª ZONA ELEITORAL - PONTE BRANCA/MT
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE PONTE BRANCA/MT
ADVOGADO: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES
RECORRIDO: JUSTIÇA ELEITORAL
Revisão de Eleitorado Nº 39-06.2019.6.11.0005
RELATOR Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Distribuição ao Corregedor, Distribuição não automática, por competência exclusiva, em
cumprimento ao art. 22, inciso XVII do RI deste Regional em 27/11/2019 09:21
REVISÃO DO ELEITORADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - Alistamento Eleitoral Alistamento Eleitoral - Cancelamento - Alistamento Eleitoral - Domicílio Eleitoral - Alistamento
Eleitoral - Inscrição Eleitoral - COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS - 5ª ZONA ELEITORAL SANTA RITA DO TRIVELATO/MT
REQUERENTE: 5ª ZONA ELEITORAL - SANTA RITA DO TRIVELATO/MT
Revisão de Eleitorado Nº 113-88.2019.6.11.0028
RELATOR Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Distribuição ao Corregedor, por competência exclusiva, em cumprimento ao art. 22, inciso XVII do
RI deste Regional em 27/11/2019 09:32
REVISÃO DO ELEITORADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - Alistamento Eleitoral Cancelamento - Alistamento Eleitoral - Domicílio Eleitoral - Alistamento Eleitoral - Exclusão Alistamento Eleitoral - Inscrição Eleitoral - Alistamento Eleitoral - Duplicidade/Pluralidade COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS - 28ª ZONA ELEITORAL - PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
REQUERENTE: 28ª ZONA ELEITORAL - PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
Recurso Criminal Nº 53-46.2017.6.11.0009
RELATOR Doutor SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
Distribuição automática em 27/11/2019 10:05
RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - Crimes contra a Fé Pública Eleitoral - Inscrição
Fraudulenta - DECLARAÇÃO FALSA - 9ª ZONA ELEITORAL - BARRA DO GARÇAS/MT
RECORRENTE: ALEXANDRE VIEIRA AMORIM
ADVOGADO: KASSYO REZENDE BARCELOS
RECORRENTE: WALGLICILEY ATAIDES LOPES
ADVOGADO: KASSYO REZENDE BARCELOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Revisão de Eleitorado Nº 14-63.2019.6.11.0014
RELATOR Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Distribuição ao Corregedor, por competência exclusiva em 27/11/2019 10:49
REVISÃO DO ELEITORADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - Alistamento Eleitoral Cancelamento - Alistamento Eleitoral - Domicílio Eleitoral - Alistamento Eleitoral - Exclusão Alistamento Eleitoral - Inscrição Eleitoral - Alistamento Eleitoral - Duplicidade/Pluralidade COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS - 14ª ZONA ELEITORAL - JUSCIMENIRA/MT
REQUERENTE: 14ª ZONA ELEITORAL - JUSCIMEIRA/MT
Revisão de Eleitorado Nº 59-71.2019.6.11.0045
RELATOR Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Distribuição ao Corregedor, distribuição não automática por competência exclusiva em 27/11/2019
12:01
REVISÃO DO ELEITORADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - Alistamento Eleitoral Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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12:01
REVISÃO DO ELEITORADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - Alistamento Eleitoral Cancelamento - Alistamento Eleitoral - Domicílio Eleitoral - Alistamento Eleitoral - Exclusão Alistamento Eleitoral - Inscrição Eleitoral - Alistamento Eleitoral - Duplicidade/Pluralidade COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS - 45ª ZONA ELEITORAL - ALTO GARÇAS/MT
REQUERENTE: JUÍZO ELEITORAL DA 45ª ZONA - PEDRA PRETA/MT
Recurso Criminal Nº 437-25.2012.6.11.0028
RELATOR Doutor ARMANDO BIANCARDINI CANDIA
Redistribuição por término do biênio do Relator em 29/11/2019 09:46
RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - Descumprimento da Proibição de Fornecimento de
Transporte ou Refeições a Eleitores - TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES - PORTO
ALEGRE DO NORTE/MT - 28ª ZONA ELEITORAL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: EDSON CARLOS GOMES DE FREITAS
ADVOGADO: DOUGLAS CEREZINI
ADVOGADO: TIAGO DA SILVA MACHADO
Recurso Criminal Nº 437-25.2012.6.11.0028
RELATOR Doutor ARMANDO BIANCARDINI CANDIA
REVISOR Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Revisor em 29/11/2019 10:13
RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - Descumprimento da Proibição de Fornecimento de
Transporte ou Refeições a Eleitores - TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES - PORTO
ALEGRE DO NORTE/MT - 28ª ZONA ELEITORAL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: EDSON CARLOS GOMES DE FREITAS
ADVOGADO: DOUGLAS CEREZINI
ADVOGADO: TIAGO DA SILVA MACHADO
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 05 de dezembro de 2019.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário, em substituição

INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 116-40.2013.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - CONTAS ANUAL RELATIVA
AO EXERCÍCIO 2012 - DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB/MT
REQUERENTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- PSDB/MT
Advogado: Marcelo Alexandre Oliveira da Silva - OAB: 14039/Mt
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB/MT
Advogado: Marcelo Alexandre Oliveira da Silva - OAB: 14039/Mt
RELATOR(A): DOUTOR BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
Decisão/Despacho:
"Autos nº 116-40.2013.6.11.0000 - Classe PC
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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"Autos nº 116-40.2013.6.11.0000 - Classe PC
Requerente: Diretório Regional do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB/MT
Vistos.
Trata-se de pedido formulado pelo Requerente/Executado para desconstituição da penhora de
valores do fundo partidário bloqueados por determinação deste Juízo (fls. 1189/1202).
Instada a se manifestar, a União reitera o cumprimento das petições de fls. 1159 e 1184, nos
quais, na qualidade de Exequente, pugnou, respectivamente, pelo desbloqueio de valores do
Fundo Partidário e suspensão do feito.
As razões do Executado não merecem ser acolhidas, pelos argumentos que a seguir exponho.
O Diretório Regional do PSDB ao requer o desbloqueio da conta corrente 35312-4, agência 46-9
(Banco do Brasil) denominada "PSDB-Mulheres" alegando que a mencionada conta recebe
recursos do Fundo Partidário, bem como que os valores continuam bloqueados, não obstante a
determinação deste Juízo, em razão do não cumprimento certificado pela Secretaria Judiciária.
É certo que a Secretaria Judiciaria certificou (fl. 1163) o não cumprimento da decisão que
determinou o desbloqueio do valor de R$ 475,82 (quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e
dois centavos) da conta corrente 5662-6/agencia 3499-1/Banco do Brasil, em razão de falha
técnica no sistema do BacenJud.
Todavia, também consta dos autos, à fl. 1175 que a inconsistência no sistema foi resolvida, mesmo
porque, juntou-se às fls. 1180/1181 o espelho de confirmação do desbloqueio determinado às fls.
1161/1162, ou seja, o valor de R$ 475,82 (quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois
centavos) da conta corrente 5662-6/agencia 3499-1/Banco do Brasil, destinada ao trânsito de
recursos do Fundo Partidário foi devidamente liberado.
Ademais, nota-se que Partido pugna pelo desbloqueio da conta corrente 35312-4, agência 46-9
(Banco do Brasil) denominada "PSDB-Mulheres" , até então estranha aos autos (cf. Relação de
Contas Bancárias de fl. 1151), sem nem ao menos indicar o valor a ser destravado, levando a crer
tratar-se daquele valor conscrito na conta corrente 5662-6/agencia 3499-1/Banco do Brasil (cf.
extrato de fl. 1153).
Destaco que os extratos bancários da conta corrente 35312-4, agência 46-9 (Banco do Brasil)
denominada "PSDB-MULHERES" juntados aos autos (fls. 1192/1195), não atestam o mencionado
bloqueio judicial que, segundo a agremiação, estaria impedindo qualquer movimentação da conta.
Essa afirmação causa estranheza, pois o bloqueio, quando ocorre, está adstrito ao saldo devedor
da execução, não impedindo, em regra, a movimentação bancária dos demais valores do saldo em
conta. Some-se a isso que não há nos autos qualquer documento que comprove o alegado, a
exemplo de declaração expedida pela instituição financeira atestando a impossibilidade de
movimentação.
Nem se diga que o documento acostado à fl. 1191 desincumbe o Executado desse ônus, pois
apenas retrata a data da constrição nos presentes autos, sem precisar em qual conta ela se deu e
se ainda está ativa. Isso sem mencionar que se trata de documento sem qualquer identificação de
origem e não assinado pela instituição financeira.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio da conta corrente 35312-4, agência 46-9
(Banco do Brasil) denominada "PSDB-MULHERES" .
Após, não havendo outros pedidos, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 1186 que determinou
a suspensão do feito.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 6 de dezembro de 2019.
BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
Juiz-Membro Relator"
Cuiabá-MT, 06 de dezembro de 2019.
NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Cuiabá-MT, 06 de dezembro de 2019.
NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA
Coordenador de Registros e Informações Processuais

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 156-56.2012.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - CONTAS ANUAL RELATIVA
AO EXERCÍCIO DE 2011 - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB/MT
REQUERENTE: CLAUIR AZEVEDO PEREIRA, CONTADOR
REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
- PSDB/MT
Advogado: Marcelo Alexandre Oliveira da Silva - OAB: 14.039/Mt
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB/MT
Advogado: Marcelo Alexandre Oliveira da Silva - OAB: 14039/Mt
RELATOR(A): DOUTOR BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
Decisão/Despacho:
"Autos nº 156-56.2012.6.11.0000 - Classe PC
Requerente: Diretório Regional do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB/MT
Vistos.
Trata-se de pedido formulado pelo Requerente/Executado para desconstituição da penhora de
valores do fundo partidário bloqueados por determinação deste Juízo (fls. 950/963).
Instada a se manifestar, a União requer a manutenção da penhora realizada, aduzindo, inclusive,
que a impenhorabilidade dos recursos do Fundo Partidário não é absoluta (fls. 972/973).
As razões de ambas as partes não merecem ser acolhidas, pelos argumentos que a seguir
exponho.
I - Do pleito formulado pelo Executado.
O Diretório Regional do PSDB ao requer o desbloqueio da conta corrente 35312-4, agência 46-9
(Banco do Brasil) denominada "PSDB-Mulheres" sob o argumento de que a mencionada conta
recebe recursos do Fundo Partidário, bem como que os valores continuam bloqueados, não
obstante a determinação deste Juízo, em razão do não cumprimento certificado pela Secretaria
Judiciária.
É certo que a Secretaria Judiciária certificou (fl. 928) o não cumprimento da decisão que
determinou o desbloqueio do valor de R$ 757,60 (setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta
centavos) da conta corrente 5662-6/agencia 3499-1/Banco do Brasil, em razão de falha técnica no
sistema do BacenJud.
Todavia, também consta dos autos, à fl. 936 que a inconsistência no sistema foi resolvida, mesmo
porque, juntou-se às fls. 941/942, o espelho de confirmação do desbloqueio determinado na deicão
de fls. 926/927, ou seja, o valor de R$ 757,60 (setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta
centavos) da conta corrente 5662-6/agencia 3499-1/Banco do Brasil, destinada ao trânsito de
recursos do Fundo Partidário foi devidamente liberado.
Ademais, nota-se que Partido pugna pelo desbloqueio da conta corrente 35312-4, agência 46-9
(Banco do Brasil) denominada "PSDB-Mulheres", até então estranha aos autos (cf. Relação de
Contas Bancárias de fl. 916), sem nem ao menos indicar o valor a ser destravado, levando a crer
tratar-se daquele valor anteriormente conscrito na conta corrente 5662-6/agencia 3499-1/Banco do
Brasil (cf. extrato de fl. 918).
Destaco que os extratos bancários da conta corrente 35312-4, agência 46-9 (Banco do Brasil)
denominada "PSDB-MULHERES" juntados aos autos (fls. 953/956 e 961), não atestam o
mencionado bloqueio judicial que, segundo a agremiação, estaria impedindo qualquer
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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mencionado bloqueio judicial que, segundo a agremiação, estaria impedindo qualquer
movimentação da conta.
Essa afirmação causa estranheza, pois o bloqueio, quando ocorre, está adstrito ao saldo devedor
da execução, não impedindo, em regra, a movimentação bancária dos demais valores do saldo em
conta. Some-se a isso que não há nos autos qualquer documento que comprove o alegado, a
exemplo de declaração expedida pela instituição financeira atestando a impossibilidade de
movimentação.
Nem se diga que o documento acostado à fl. 952 desincumbe o Executado desse ônus, pois
apenas retrata a data da constrição nos presentes autos, sem precisar em qual conta ela se deu e
se ainda está ativa. Isso sem mencionar que se trata de documento sem qualquer identificação de
origem e não assinado pela instituição financeira.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio da conta corrente 35312-4, agência 46-9
(Banco do Brasil) (Banco do Brasil) denominada "PSDB-MULHERES".
I - Do pleito formulado pela Exequente.
A União requer a manutenção da penhora realizada, aduzindo, inclusive, que a impenhorabilidade
dos recursos do Fundo Partidário não é absoluta, invocando o disposto no § 1º do art. 833 do CPC
(fls. 972/973).
Ocorre que foi determinado nos autos o desbloqueio dos valores constritos em conta destinada à
movimentação dos recursos do Fundo Partidário (fls. 926/927), com fundamento no § 3º, do art. 17
da Res. TSE nº 23.546/2017 e art. 833, inc. XI, do CPC.
Não vejo motivos para opor reparos àquela decisão. Ao contrário, concluo que a afirmação da
Exequente não merece prosperar, conforme entendimento da colenda Corte Superior Eleitoral que
abaixo reproduzo:
"Na espécie, o que se discute é a possibilidade de penhora dos valores do fundo partidário para
satisfazer condenação por afronta à lei eleitoral.
O Tribunal Superior Eleitoral, na sessão ordinária administrativa de 21/5/2015, na apreciação da
Consulta 1396-23, de relatoria do i. Ministro Gilson Dipp, pendente de publicação, assentou ser
vedado aos partidos utilizar os recursos do fundo partidário para pagar multa aplicada em virtude
de infração à lei eleitoral. Confira-se o voto do relator:
Conhece-se da consulta porque formulada por parte legítima, nos termos do artigo 23, XII, do
Código Eleitoral.
Com supedâneo no parecer da Assessoria Especial da Presidência, respondo negativamente à
consulta, vale dizer: tendo por base a interpretação do disposto no legislação específica, não é
possível a utilização dos recursos do Fundo Partidário para o pagamento de multas eleitorais
aplicadas por infração à legislação eleitoral.
É como voto.
Com efeito, os recursos do fundo partidário têm destinação vinculada, prevista no art. 44 da Lei
dos Partidos Políticos, a saber:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
I - na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de pessoal, a qualquer
título, observado neste último caso o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do total recebido;
II - na propaganda doutrinária e política;
III - no alistamento e campanhas eleitorais;
IV - na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação
política, sendo esta aplicação de, no mínimo, vinte por cento do total recebido.
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária,
observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total. § 1º Na prestação de contas dos órgãos de
direção partidária de qualquer nível devem ser discriminadas as despesas realizadas com recursos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total. § 1º Na prestação de contas dos órgãos de
direção partidária de qualquer nível devem ser discriminadas as despesas realizadas com recursos
do Fundo Partidário, de modo a permitir o controle da Justiça Eleitoral sobre o cumprimento do
disposto nos incisos I e IV deste artigo.
§ 2º A Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo, investigar sobre a aplicação de recursos oriundos
do Fundo Partidário.
§ 3o Os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao regime da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, tendo os partidos políticos autonomia para contratar e realizar despesas.
§ 4o Não se incluem no cômputo do percentual previsto no inciso I deste artigo encargos e tributos
de qualquer natureza.
§ 5o O partido que não cumprir o disposto no inciso V do caput deste artigo deverá, no ano
subsequente, acrescer o percentual de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do Fundo
Partidário para essa destinação, ficando impedido de utilizá-lo para finalidade diversa.
§ 6o No exercício financeiro em que a fundação ou instituto de pesquisa não despender a
totalidade dos recursos que lhe forem assinalados, a eventual sobra poderá ser revertida para
outras atividades partidárias, conforme previstas no caput deste artigo.
No regime democrático, o auxílio financeiro prestado pelo Tesouro Nacional aos partidos políticos
só se justifica se tiver por finalidade o fortalecimento do próprio regime democrático. Inclusive, a
obrigatoriedade imposta aos partidos políticos de manter uma conta bancária exclusivamente para
movimentar os recursos do fundo partidário pretende exatamente viabilizar o controle da Justiça
Eleitoral sobre a destinação desses valores. Ademais, admitir que esses recursos sejam utilizados
para cumprir obrigação imposta por violação à lei eleitoral, além de frustrar o atingimento desses
objetivos, poderia estimular o desrespeito às normas eleitorais.
Desse modo, o acórdão regional deve ser reformado, tendo em vista que a impenhorabilidade dos
recursos sobre os quais incidiu a constrição judicial.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial eleitoral para determinar o levantamento da
penhora dos recursos do Fundo Partidário.
(TSE - RESPE: 3206720136260000 São Paulo/SP 156412014, Relator: Min. João Otávio De
Noronha, Data de Julgamento: 10/09/2015, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico 23/09/2015 - Página 21-24)
Razão pela qual, mantenho o desbloqueio determinado na decisão de fls. 926/927, pelos seus
próprios fundamentos.
Por outro lado, quanto à referência à adoção da providência prevista no art. 60, inc. III, item 1 da
Res. TSE nº 23.546/2017, pontuo que essa sanção somente pode ser aplicável às prestações de
contas relativas a exercícios financeiros posteriores a 2015, eis que se trata de previsão que tem
origem na nova redação do caput do art. 37 da Lei nº 9.096/95, conferida pela Lei nº 13.165/2015.
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:
PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO
2012. IRREGULARIDADES GRAVES. NÃO SANADAS. RECEBIMENTO DE RECURSOS
PROVENIENTES DE FONTE VEDADA. "DÍZIMO PARTIDÁRIO". DESPESAS COM RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RESOLUÇÃO TSE
N. 21.841/2004. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. ARTIGO 37 DA LEI DOS PARTIDOS VIGENTE NA
ÉPOCA DA APRESENTAÇÃO. SUSPENSÃO DE NOVAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO E
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FUNDO PARTIDÁRIO. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. Aplica-se à análise da prestação de contas anual de exercício anterior a 2015, a Res. TSE n.
21.841/2004, nos termos do artigo 64, § 3º, I, da Res. TSE n. 23.464/2015.
4. A modalidade de sanção em decorrência da desaprovação de contas anuais deve observar a
redação do artigo 37 da lei dos partidos vigente à época da apresentação das contas. A nova
redação do caput do art. 37 da Lei nº 9.096/95, conferida pela Lei nº 13.165/2015, somente deve
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redação do artigo 37 da lei dos partidos vigente à época da apresentação das contas. A nova
redação do caput do art. 37 da Lei nº 9.096/95, conferida pela Lei nº 13.165/2015, somente deve
ser aplicada às prestações de contas relativas a exercícios futuros. (Agravo Regimental em
Recurso Especial Eleitoral nº 14544, Acórdão de 10/05/2016, Relator (a) Min. HENRIQUE NEVES
DA SILVA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 31/05/2016; Segundos ED-ED-PC
nº 961-83, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 18.3.2016).
(TRE-MT - PC: 11118 CUIABÁ - MT, Relator: PAULO CÉZAR ALVES SODRÉ, Data de
Julgamento: 06/02/2017, Data de Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2381,
Data 31/03/2017, Página 3)
Nos presentes autos estão em análise as contas do Exercício 2011, razão pela qual, também esse
pleito da Exequente, não merece guarida.
Isto posto, indefiro os pedidos formulados pelas partes, respectivamente, às fls. 950/951 e 972/973.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 947 que determinou a suspensão do feito.
Cuiabá-MT, 6 de dezembro de 2019.
BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
Juiz-Membro Relator"
Cuiabá-MT, 06 de dezembro de 2019.
NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA
Coordenador de Registros e Informações Processuais

PROCESSO 0601768-67.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0601768-67.2018.6.11.0000 - REPRESENTAÇÃO
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO Nº 27695
REPRESENTAÇÃO (11541) - 0601768-67.2018.6.11.0000 - Nova Xavantina - MATO GROSSO
[PROPAGANDA POLÍTICA CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO ELEIÇÕES GERAIS 2018]
REPRESENTANTE: Procuradoria Regional Eleitoral REPRESENTADO: JOAO BATISTA VAZ DA
SILVA ADVOGADO: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB/MT20354/B ADVOGADO: ANA
CAROLINA VIANNA STABILE - OAB/MT16821/O ADVOGADO: NADIA RIBEIRO DE FREITAS OAB/MT18069/O ADVOGADO: JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA - OAB/MT15429/O
ADVOGADO: MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - OAB/MT15436/O REPRESENTADO:
CARLOS GOMES BEZERRA ADVOGADO: FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB/MT3520/O
ADVOGADO: NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO LIMA - OAB/MT016295 ADVOGADO:
ANGELICA LUCI SCHULLER - OAB/MT16791/O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: DOUTOR BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO.
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E INÉPCIA DA INICIAL. ANALISADAS NA
FASE SANEADORA E NÃO REITERADAS. DESPICIENDO NOVO ENFRENTAMENTO EM FACE
DA PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS GRAVAÇÕES AMBIENTAIS. AFASTADA.
MÉRITO. USO PROMOCIONAL EM FAVOR DE CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL DE
DISTRIBUIÇÃO

DE

TÍTULOS

DE

PROPRIEDADE

RURAL

PELO

INCRA.

ACERVO

PROBATÓRIO ROBUSTO A RESPEITO DO FATO OCORRIDO. ART. 73, INCISO IV DA LEI Nº
9.504/97. BENS DE CARÁTER SOCIAL SUBVENCIONADOS PELO PODER PÚBLICO.
GEORREFERENCIAMENTOS E DESPESAS CARTORÁRIAS INTEGRALMENTE CUSTEADOS
PELO ESTADO. APLICAÇÃO DE MULTA AO RESPONSÁVEL PELA CONDUTA. NÃOCOMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR
PRESUNÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. Matérias preliminares (incompetência do Juízo e inépcia da inicial) devidamente analisadas
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1. Matérias preliminares (incompetência do Juízo e inépcia da inicial) devidamente analisadas
rejeitadas na decisão saneadora e não reiteradas pelos representados em sede de alegações
finais, razão pela qual despiciendo novo enfrentamento, tendo se operado a preclusão (art. 357, §
1º c/c art. 507, CPC).
2. Preliminar de ilicitude da gravação ambiental realizada - a jurisprudência vem reconhecendo que
a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores não caracteriza prova ilícita,
notadamente quando em locais públicos.
3. Comprovação da prática de conduta vedada a agente público (inciso IV do art. 73 da Lei das
Eleições) consistente no uso promocional, pelo prefeito, em favor de candidato a deputado federal,
da distribuição de bens de caráter social subvencionados pelos cofres públicos (solenidade de
entrega de títulos definitivos de propriedade junto do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária INCRA). Além disso, os georreferenciamentos e as despesas cartorárias foram
integramente custeados pelo Estado. Aplicação da multa prevista no art. 77, § 4º, da Resolução
TSE nº 23.551/2017, que regulamentou, para o pleito 2018, o § 4º do art. 73 da Lei das Eleições.
4. Relativamente ao candidato a deputado federal, que também figurou no polo passivo da
demanda. A jurisprudência orienta para a necessidade de comprovação do prévio conhecimento
do beneficiário da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, não podendo
haver responsabilidade do candidato beneficiado pelo ilícito com base em presunção . Precedentes
(TSE; AgRg-REsp 319-87).
5. Representação julgada parcialmente procedente para condenar o primeiro representado ao
pagamento de multa e improcedente em relação ao segundo representado.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e, NO MÉRITO, também por unanimidade, JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO, para efeito de APLICAR MULTA AO
REPRESENTADO JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA.
Cuiabá, 02/12/2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI Presidente.
DOUTOR BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES Relator.

PROCESSO 0601433-48.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601433-48.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANTONIETA LUISA COSTA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: ANTONIETA LUISA COSTA ADVOGADO: CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA
- OAB/MT19856/O ADVOGADO: ESTACIO CHAVES DE SOUZA - OAB/MT19825/O FISCAL DA
LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas de ANTONIETA LUISA COSTA, candidata a Deputado Estadual,
Eleições 2018.
Publicado o respectivo edital, não houve impugnação das contas (ID 436172).
Parecer Técnico Conclusivo da CCIA-TRE/MT pela aprovação com ressalvas, tendo em vista o
apontado no Item III (ID 2441372).
A Douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou pela aprovação "in totum" das contas (ID
2554322).
Relatei. Decido.
A prestação de contas em exame, apresentada tempestivamente, contém os elementos
necessários para sua análise e julgamento pela Justiça Eleitoral, tendo sido juntados os
documentos obrigatórios exigidos pela legislação.
Sobre o Item III do Parecer da CCIA, ainda que conste nas contas o nome da prestadora de
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Sobre o Item III do Parecer da CCIA, ainda que conste nas contas o nome da prestadora de
serviço Ivane Inez Piaia como cabo eleitoral , fato é que a Candidata esclareceu tratar-se na
verdade de uma coordenadora de campanha. Tanto é assim que no Recibo nº 9 (ID 1711172),
devidamente assinado pela Sra. Ivane, consta que o pagamento se refere a Serviços de
Coordenadora. Ademais, a Candidata trouxe aos autos o documento de maior importância, no
caso, que é o comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente, do Banco do
Brasil, demonstrando a regularidade do pagamento e o seu exato valor.
Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial e com fulcro no art. 77, inciso I da Res.
TSE nº 23.553/2017 c/c art. 41, inciso XXIII do Regimento Interno deste Egrégio TRE/MT, julgo
APROVADAS as contas de campanha da candidata ANTONIETA LUISA COSTA, referentes ao
pleito 2018.
Publique-se no DJE-TRE/MT.
Encaminhe-se à Douta PRE, para ciência.
Encaminhe-se, também, à CCIA-TRE/MT, para as anotações de praxe.
Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Cuiabá/MT, 06 de dezembro de 2019.
Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA Relator

PROCESSO 0601399-73.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0601399-73.2018.6.11.0000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO Nº 27692
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601399-73.2018.6.11.0000 - Cuiabá - MATO GROSSO
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 ADALTO DE FREITAS FILHO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: ADALTO DE FREITAS FILHO ADVOGADO: FABIULA LETICIA VANI DE
OLIVEIRA - OAB/MT10887/O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. IRREGULARIDADES QUE COMPROMETEM A LISURA E A CONFIABILIDADE DA
CONTAS PRESTADAS. DESAPROVAÇÃO.
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha não possui gravidade suficiente
para ensejar a rejeição das contas.
2. Dívida de campanha. Não atendimento aos requisitos previstos no art. 35, §§2º e 3º da
Resolução TSE nº 23.553/2017. A mera alegação de rescisão antecipada do contrato, sem
apresentação da documentação comprobatória, não descaracteriza a irregularidade.
3. Receitas estimáveis em dinheiro devem vir acompanhadas de avaliação dos preços praticados
no mercado e recibos eleitorais, na forma do art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
4. Omissão de despesas. Divergência entre as despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral. Notas fiscais eletrônicas
emitidas em favor da candidata e não declaradas. Irregularidade. Despesas quitadas com recursos
de origem não identificada. Devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional.
6. Existência de sobra financeiro de serviço de impulsionamento de conteúdo contratado e não
utilizado. Devolução do montante não utilizado ao órgão partidário, nos termos do art. 53, § 1º da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
7. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época. Impropriedade que não impede a análise das contas.
8. Contas desaprovadas, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
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. 3063

Cuiabá, segunda-feira, 09 de dezembro de 2019

24

ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
DESAPROVAR AS CONTAS DO CANDIDATO.
Cuiabá, 28/11/2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI Presidente.
DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR Relator.

PROCESSO 0601209-13.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601209-13.2018.6.11.0000
REQUERENTE: PR - PARTIDO DA REPÚBLICA - COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DE
MATO GROSSO ADVOGADO: MARCIO ANTONIO GARCIA - OAB/MT12104/O ADVOGADO:
WAGNER DE BARROS FERRETTI - OAB/MT13530/O ADVOGADO: WELITON WAGNER
GARCIA - OAB/MT12458/O ADVOGADO: ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - OAB
/MT5183/O ADVOGADO: MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - OAB/MT11464/O
ADVOGADO: GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB/MT5681 REQUERENTE: WELLINGTON
ANTONIO FAGUNDES ADVOGADO: MARCIO ANTONIO GARCIA - OAB/MT12104/O
ADVOGADO: WAGNER DE BARROS FERRETTI - OAB/MT13530/O ADVOGADO: WELITON
WAGNER GARCIA - OAB/MT12458/O ADVOGADO: ROSSILENE BITENCOURT IANHES
BARBOSA - OAB/MT5183/O ADVOGADO: MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES OAB/MT11464/O ADVOGADO: GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB/MT5681 REQUERENTE:
JEAN CARLOS LOPES LINO ADVOGADO: MARCIO ANTONIO GARCIA - OAB/MT12104/O
ADVOGADO: WAGNER DE BARROS FERRETTI - OAB/MT13530/O ADVOGADO: WELITON
WAGNER GARCIA - OAB/MT12458/O ADVOGADO: ROSSILENE BITENCOURT IANHES
BARBOSA - OAB/MT5183/O ADVOGADO: MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES OAB/MT11464/O ADVOGADO: GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB/MT5681 FISCAL DA LEI:
Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Trata-se de pedido do Diretório Regional do Partido da República, para que seja prorrogado o
prazo concedido à agremiação partidária para que se manifestasse sobre o teor do relatório
preliminar de ID número 2356422, que aponta necessidades de diligências quanto as Contas de
Campanha do Diretório referentes às Eleições 2018.
DEFIRO o pedido diante do grande número de inconsistências apontadas no relatório e da
necessidade de reunir explicações e esclarecimentos.
Deste modo, DETERMINO a intimação do partido Requerente, via DJE-TRE/MT, para que se
manifeste sobre o Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (ID 2356422), no prazo de 15
(quinze) dias a partir da publicação.
Decorrido o prazo, certifique-se.
Depois, direto à CCIA.
Cuiabá/MT, 06 de dezembro de 2019.
Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA Relator

PROCESSO 0601196-14.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0601196-14.2018.6.11.0000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO Nº 27687
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601196-14.2018.6.11.0000 - Cuiabá - MATO GROSSO
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO ADVOGADO: VIVIANNE TAQUES DE
OLIVEIRA GARIBOTTI - OAB/MT23611/O ADVOGADO: LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - OAB
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OLIVEIRA GARIBOTTI - OAB/MT23611/O ADVOGADO: LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - OAB
/MT24585/O ADVOGADO: CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - OAB/MT20712/O
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO
FEDERAL. IRREGULARIDADES QUE COMPROMETEM A LISURA E A CONFIABILIDADE DA
CONTAS PRESTADAS. DESAPROVAÇÃO.
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha não possui gravidade suficiente
para ensejar a rejeição das contas.
2. Dívida de campanha. Não atendimento aos requisitos previstos no art. 35, §§2º e 3º da
Resolução TSE nº 23.553/2017. A mera correção por meio de prestação de contas retificadora,
sem prestar esclarecimentos, não descaracteriza a irregularidade.
3. Receitas estimáveis em dinheiro recebidas para realização de evento ( jantar de arrecadação )
devem vir acompanhadas dos respectivos documentos fiscais comprobatórios, na forma do art. 27
da Resolução TSE nº 23.553/2017.
4. Omissão de despesas. Divergência entre as despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral. Notas fiscais eletrônicas
emitidas em favor da candidata e não declaradas. Irregularidade. Despesas quitadas com recursos
de origem não identificada.
5. Divergência entre prestação de contas parcial e final. Ausência de esclarecimento. Despesa
paga com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha FEFC. Devolução
ao Tesouro Nacional.
6. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época. Impropriedade que não impede a análise das contas.
7. Divergência entre valores contratados e valores pagos. Alegação de rescisão verbal dos
contratos celebrados. Ausência de documentos comprobatórios. Gastos considerados irregulares,
pagos com recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
8. Pagamentos em espécie a um mesmo fornecedor, cuja soma ultrapassa o limite legal
estabelecido no art. 42 da Resolução TSE nº 23.553/2017. Irregularidade.
9. Contas desaprovadas, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
DESAPROVAR AS CONTAS DA CANDIDATA.
Cuiabá, 26/11/2019.
DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Presidente, em substituição.
DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR Relator.

PROCESSO 0601110-43.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0601110-43.2018.6.11.0000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO Nº 27686
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601110-43.2018.6.11.0000 - Cuiabá - MATO GROSSO
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 EMIDIO ANTONIO DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: EMIDIO ANTONIO DE SOUZA ADVOGADO: ELY MACHADO DA SILVA - OAB
/MT9620/O ADVOGADO: AMANDA DA COSTA LIMA ROSA SILVA - OAB/MT15793/O
ADVOGADO: ROBELIA DA SILVA MENEZES - OAB/MT23212/O ADVOGADO: LUCIANO ROSA
DA SILVA - OAB/MT7860/O ADVOGADO: JOSE ANTONIO ROSA - OAB/MT005493 FISCAL DA
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DA SILVA - OAB/MT7860/O ADVOGADO: JOSE ANTONIO ROSA - OAB/MT005493 FISCAL DA
LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. IRREGULARIDADES QUE COMPROMETEM A LISURA E A CONFIABILIDADE DA
CONTAS PRESTADAS. DESAPROVAÇÃO.
1. Nos termos dos artigos 56 e 63 da Resolução TSE nº 23.553/2017, os gastos eleitorais devem
ser declarados e comprovados por meio de documentos fiscais idôneos. Despesas pagas com
recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC. Devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553
/2017.
2. Doações financeiras recebidas por meio de depósito em espécie acima do limite de R$ 1.064,10
dão irregulares e devem ser recolhidas ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 34 da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
3. Doação recebida de outro candidato e não declarada na prestação de contas do candidato
doador. Divergência que caracteriza inconsistência na informação prestada pelo candidato.
4. Omissão de receitas. Doações diretas realizadas por outro candidato não registradas na
prestação de contas. A divergência de informação associada à não prestação de esclarecimentos
pelo candidato é caracterizadora de irregularidade.
5. Omissão de despesas. Registro de despesa com combustível sem o registro de locação, cessão
de veículo ou publicidade com carro de som. Ausência de comprovação idônea da destinação do
combustível adquirido. Despesa paga com recursos oriundo do FEFC. Devolução ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 82, § 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
6. Omissão de despesa. Divergência entre as despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral. Nota fiscal eletrônica emitida
em favor do candidato e não declarada. Irregularidade. Caracterização de recurso de origem não
identificada. Devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 34 da Resolução TSE nº 23.553
/2017.
7. Divergência entre valor contratado e valor registrado como despesa na prestação de contas.
Irregularidade que caracteriza omissão de despesa pelo candidato. Despesa paga com recurso
advindo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC. Irregularidade do pagamento
e determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
8. Contas desaprovadas, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
DESAPROVAR AS CONTAS DO CANDIDATO.
Cuiabá, 26/11/2019.
DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Presidente, em substituição.
DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR Relator.

PROCESSO 0601152-92.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601152-92.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 IRACEMA FERNANDES DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: IRACEMA FERNANDES DA SILVA ADVOGADO: CARLOS LOURENCO
MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - OAB/MT20108/B ADVOGADO: JOSE ANTONIO ROSA OAB/MT005493 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas de IRACEMA FERNANDES DA SILVA, candidata a Deputado
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Trata-se de Prestação de Contas de IRACEMA FERNANDES DA SILVA, candidata a Deputado
Estadual, Eleições 2018.
Publicado o respectivo edital, não houve impugnação das contas (ID 920472).
Parecer Técnico Conclusivo da CCIA-TRE/MT pela aprovação das contas (ID 2143372).
Regularização da representação processual no ID 2469022.
A Douta Procuradoria Regional Eleitoral também manifestou pela aprovação (ID 2567572).
Relatei. Decido.
A prestação de contas em exame, apresentada tempestivamente, contém os elementos
necessários para sua análise e julgamento pela Justiça Eleitoral, tendo sido juntados os
documentos obrigatórios exigidos pela legislação.
Diante do exposto, em harmonia com os pareceres técnico e ministerial e com fulcro no art. 77,
inciso I da Res. TSE nº 23.553/2017 c/c art. 41, inciso XXIII do Regimento Interno deste Egrégio
TRE/MT, julgo APROVADAS as contas de campanha da candidata IRACEMA FERNANDES DA
SILVA, referentes ao pleito 2018.
Publique-se no DJE-TRE/MT.
Encaminhe-se à Douta PRE, para ciência.
Encaminhe-se, também, à CCIA-TRE/MT, para as anotações de praxe.
Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Cuiabá/MT, 06 de dezembro de 2019.
Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA Relator

ATOS DA 2ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
DESCARTE DE DOCUMENTOS
EDITAL N.º 098/2019
DESCARTE DE DOCUMENTOS
PRAZO: 15 (quinze) dias
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Aroldo José Zonta Burgarelli, MM°. Juiz da 2ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER, que nos termos do art. 55 da Resolução TSE nº 21.538/03, e, nas disposições
constantes do Provimento CRE/MT nº 9/2014, que no período de 27 a 31/01/2020, será realizada a
inutilização dos documentos abaixo relacionados, por instrumento de trituração, a ser procedida na
sede deste Cartório Eleitoral, situado à Rua Justiniano Carvalho Moreno nº, 260, bairro Garça
Branca, nesta Cidade de Guiratinga/MT, podendo o evento ser acompanhado por quem interessar
possa.
ALTO GARÇAS*:
DOCUMENTO PARA DESCARTE
REQUERIMENTOS DE CERTIDÃO DE DOMICILIO

PERÍODO

PRAZO DE
CONSERVAÇÃO

1982

10 ANOS

COMUNICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA

1982

10 ANOS

OFÍCIOS RECEBIDOS

1982

10 ANOS

EXPEDIENTE RECEBIDO DE PARTIDO POLÍTICO

1982

10 ANOS

ELEITORAL
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1988

10 ANOS

CADERNOS DE VOTAÇÃO - ELEIÇÕES 2006

2006

10 ANOS

CADERNOS DE VOTAÇÃO - ELEIÇÕES 2008

2008

10 ANOS

JUSTIFICATIVAS DE ELEITORES

1998

10 ANOS

OFÍCIOS E OFÍCIOS CIRCULARES

1995 - 2002

10 ANOS

RECIBO DE ENTREGA DE BOLETIM DE URNA

2000

1 ANO

2000

1 ANO

LISTA DE PRESENÇA DE MESÁRIOS

2000

10 ANOS

OFÍCIO CIRCULAR Nº 074/CE/00-GNS

2000

10 ANOS

COMUNICAÇÕES DE ÓBITO

1986 A 2005

10 ANOS

BOLETINS DE URNA E JUSTIFICATIVA ELEITORAL

2004

10 ANOS

DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO ELEITORAL

2007

10 ANOS

COMUNICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA

2007

10 ANOS

2008

5 ANOS

2008

1 ANO

2006

1 ANO

2008

1 ANO

2008

1 ANO

2012

1 ANO

2002

10 ANOS

CADERNOS DE REVISÃO DE ELEITORADO

2007

10 ANOS

LOTE DE RAE N.º 42/2010

2010

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 43/2010

2010

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 45/2010

2010

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 48/2010

2010

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 49/2010

2010

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 51/2010

2010

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 52/2010

2010

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 54/2010

2010

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 57/2010

2010

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 60/2010

2010

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 02/2011

2011

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 05/2011

2011

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 08/2011

2011

5 ANOS

ELEIÇÕES 1988

RECEBIDO DE ENTREGA DE MATERIAIS E
DEVOLUÇÃO

TÍTULOS ELEITORAIS RECOLHIDOS, PACOTE 349
/2008
RECEBIMENTO DE MATERIAIS DE ELEIÇÃO
FORMULÁRIO DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL ELEIÇÕES 2006
FORMULÁRIO DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL ELEIÇÕES 2008
RECIBOS DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS DE
ELEIÇÃO
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS
FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE RAE
/FASE
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LOTE DE RAE N.º 12/2011

2011

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 13/2011

2011

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 14/2011

2011

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 15/2011

2011

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 16/2011

2011

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 17/2011

2011

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 18/2011

2011

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 19/2011

2011

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 20/2011

2011

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 22/2011

2011

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 29/2011

2011

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 09/2012

2012

5 ANOS

LOTE DE RAE Nº 10/2012

2012

5 ANOS

LOTE DE RAE Nº 11/2012

2012

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 12/2012

2012

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 13/2012

2012

5 ANOS

LOTE DE RAE Nº 15/2012

2012

5 ANOS

LOTE DE RAE Nº 16/2012

2012

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 18/2012

2012

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 19/2012

2012

5 ANOS

2013

5 ANOS

REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTO ELEITORAL
INDEFERIDOS
SÃO JOSÉ DO POVO:

PRAZO DE

DOCUMENTO PARA DESCARTE

PERÍODO

LOTE DE RAE N.º 3/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 76/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 77/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 89/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 163/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 167/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 169/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 183/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 185/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 186/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 189/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 191/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 196/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 200/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 202/2013

2013

5 ANOS

CONSERVAÇÃO
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LOTE DE RAE N.º 221/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 224/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 230/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 232/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 243/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 257/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 261/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 263/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 264/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 274/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 276/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 285/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 316/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 326/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 357/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 363/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 379/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 380/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 383/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 397/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 401/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 402/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 403/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 407/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 410/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 422/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 435/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 455/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 456/2013

2013

5 ANOS

GUIRATINGA E TESOURO:
PRAZO DE

DOCUMENTO PARA DESCARTE

PERÍODO

CADERNOS DE VOTAÇÃO - ELEIÇÕES 2008

2008

10 ANOS

BOLETINS DE URNA E ZERÉZIMAS - ELEIÇÕES 2008

2008

10 ANOS

EDITAL EMITIDO PELO JUÍZO ELEITORAL

2008

10 ANOS

OFÍCIOS EXPEDIDOS

2008

10 ANOS

COMUNICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA

2008

10 ANOS

COMUNICAÇÃO DE ÓBITO

2008

10 ANOS

CERTIDÕES AVULSAS

2008

10 ANOS

CONSERVAÇÃO
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2008

10 ANOS

2008

10 ANOS

DOCUMENTOS APARTADOS (ESCALA DE PLANTÃO)

2008

10 ANOS

EDITAIS EMITIDO PELO JUÍZO ELEITORAL

2008

10 ANOS

DOCUMENTOS RECEBIDO DE PARTIDOS POLÍTICOS

2008

10 ANOS

COMUNICAÇÕES DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA

2008

10 ANOS

CÓPIAS DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO

2008

10 ANOS

DOCUMENTOS RECEBIDOS

2008

10 ANOS

LOTE DE RAE Nº 15/2012

2012

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 01/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 02/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 03/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 04/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 05/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 06/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 07/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 08/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 09/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 10/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 11/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 12/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 13/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 14/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 15/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 16/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 17/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 18/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 19/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 20/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 21/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 22/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 23/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 24/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 25/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 26/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 27/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 28/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 29/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 30/2013

2013

5 ANOS

DOCUMENTOS APARTADOS (CÓPIAS DE
INFORMAÇÕES, MANDADOS E SENTENÇAS)
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LOTE DE RAE N.º 31/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 32/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 33/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 34/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 35/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 36/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 37/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 38/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 39/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 40/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 41/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 42/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 43/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 44/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 45/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 46/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 47/2013

2013

5 ANOS

LOTE DE RAE N.º 48/2013

2013

5 ANOS

*Documentos referentes a Alto Garças serão descartados em virtude de o processo de separação
de documentos para descarte ter sido iniciado ainda em 2018, quando tal município era
pertencente à 2ª ZE, sendo tais documentos segregados dos demais enviados à 45ª ZE em virtude
de rezoneamento, nos termos do Provimento CRE/MT 03/2018.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos vinte e nove dias
do mês de novembro de 2019. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e
Chefe de Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
PAULO HENRIQUE PERES XAVIER
Chefe de Cartório
Portaria nº 02/2018/2ªZE/MT

ATOS DA 6ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 76/2019
PRAZO: 15 (quinze) dias
A Excelentíssima Senhora GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA, Juíza da 06ª
Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições,
TORNA PÚBLICO, aos interessados e a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem
conhecimento, a relação das inscrições eleitorais processadas e regularmente incluídas no
cadastro eleitoral, no que diz respeito à segunda quinzena do mês de NOVEMBRO de 2019
relativas ao município de Cáceres, nos termos do relatório emitido pelo sistema ELO. Relatório de
atendimento 16/11/2019 a 30/11/2019: http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads
/anexos_de_normativos-edital-76-2019-20191206121732113Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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/anexos_de_normativos-edital-76-2019-20191206121732113a48b158261c6d9979f64b6f6e854062e.pdf E, para conhecimento de todos os interessados,
expediu-se o presente edital, que será afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade
de Cáceres, aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove. Eu, Iury da Costa e Faria,
Chefe de Cartório, o digitei e assino autorizado pela Portaria nº 04/2013.
IURY DA COSTA E FARIA
Chefe de Cartório
Portaria nº 04/2013

EDITAL Nº 75/2019
PRAZO: 15 (quinze) dias
A Excelentíssima Senhora GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA, Juíza da 6ª
Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições,
TORNA PÚBLICO, aos interessados e a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem
conhecimento, a relação das inscrições eleitorais processadas e regularmente incluídas no
cadastro eleitoral, no que diz respeito à primeira quinzena do mês de NOVEMBRO de 2019
relativas ao município de Cáceres, nos termos do relatório emitido pelo sistema ELO. Relatório de
atendimento 01/11/2019 a 15/11/2019: http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads
/anexos_de_normativos-edital-75-2019-20191206121134233c22c8b9b9265b9d4e433c996ac88c455.pdf E, para conhecimento de todos os interessados,
expediu-se o presente edital, que será afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade
de Cáceres, aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove. Eu, Iury da Costa e Faria,
Chefe de Cartório, o digitei e assino autorizado pela Portaria nº 04/2013.
IURY DA COSTA E FARIA
Chefe de Cartório
Portaria nº 04/2013

ATOS DA 7ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 55-22.2017.6.11.0007
Espécie: Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2016
Requerido: PR de Alto Paraguai/MT
Advogado: Sheila Gomes de Carvalho, OAB/MT 20415-O
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2016 do PARTIDO
DA REPÚBLICA (PR) de ALTO PARAGUAI.
Publicado edital, não houve impugnação das contas apresentadas pelo partido.
Ao final do processamento das contas foi emitido relatório da unidade técnica recomendando a
aprovação com ressalvas das contas, em razão das impropriedades verificadas.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação com ressalvas.
É a síntese do necessário. Decido.
Emana do preceito constitucional (art. 17, III) a obrigação dos partidos políticos de prestar contas à
Justiça Eleitoral, assunto este disciplinado na Lei nº 9.096/1995.
Cabe à agremiação manter escrituração contábil regular nos moldes preconizados pela legislação
nacional e demais normativos aplicados ao caso:

"Lei nº 9.096/95, Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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"Lei nº 9.096/95, Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e
municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de
suas receitas e a destinação de suas despesas."
Conforme indicado no relatório da unidade técnica, a prestação de contas trazida ao juízo eleitoral
se mostra em conformidade com os ditames da Lei nº 9.096/95 e demais normativos, contento
apenas impropriedades, falhas de natureza formal que não resultam dano ao erário.
Posto isso, conforme art. 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015, julgo APROVADAS,
COM RESSALVAS, as contas de exercício financeiro 2016 do PARTIDO DA REPÚBLICA (PR) de
ALTO PARAGUAI.
Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Cumpra-se.
Diamantino, 5 de dezembro de 2019.
RAUL LARA LEITE
Juiz Eleitoral

ATOS DA 11ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 54/2019 - DEFERIMENTO DE RAE
O Excelentíssimo Senhor Juiz, da 11ª Zona Eleitoral - Aripuanã, Mato Grosso, Dr. Ricardo Frazon
Menegucci, no uso de suas atribuições legais etc., TORNA PÚBLICO, a todos quanto o presente
edital virem ou dele tiverem ciência, que foi afixada a relação de eleitores que obtiveram o
deferimento de seus requerimentos de ALISTAMENTO, REVISÃO E TRANSFERÊNCIA DE
DOMICÍLIO DE TÍTULO ELEITORAL, por intermédio desta 11ª Zona Eleitoral, no período de 16/11
/2019 a 30/11/2019, referente(s) ao(s) lote(s) de RAEs processados no referido período, conforme
relação anexa disponível no endereço http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads
/anexos_de_normativos-edital-54-2019-201912061132512857989bf7ed8b0a36b6515fb14103e7e0f.pdf.
Ficam intimados os partidos políticos para, querendo, interporem recurso contra o deferimento dos
requerimentos, no prazo de dez dias, contados da publicação deste edital, nos termos do § 6º do
art. 45 e do art. 57, ambos da Lei nº 4.737/1965 (Código Eleitoral), e na forma prevista no § 7º do
art. 45 do Código Eleitoral e no § 1º do art. 7ª da Lei nº 6.996/1982. E, para que se lhe dê ampla
divulgação, determinou o Exmo. Sr. Juiz que fosse o presente Edital afixado no local de costume.
Dado e passado na cidade de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, aos seis dias do mês de
dezembro do ano de dois mil e dezenove (6/12/2019). Eu, José Mario Guedes Miguez Filho, Chefe
de Cartório, conferi e, por ordem judicial, assinei o presente Edital.
JOSE MARIO GUEDES MIGUEZ FILHO
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 55/2019 - ÓBITOS
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 11ª Zona Eleitoral - Aripuanã, Mato Grosso, Dr. Ricardo Frazon
Menegucci, no uso de suas atribuições legais etc., TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, relação contendo o nome e o número da inscrição de
eleitor(es) cancelado(s) por óbito, registrados no mês de novembro do ano de dois mil e dezenove,
que

ficará

disponível

no

endereço

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

/anexos_de_normativos-edital-55-2019-20191206113410850Diário 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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/anexos_de_normativos-edital-55-2019-20191206113410850e1ce119ff5be6a9ebde1e4c70587a333.pdf para conhecimento dos interessados, conforme o art. 3º,
§ único, da Resolução n. 22.166/2006 do Tribunal Superior Eleitoral.
E para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, e chegue ao conhecimento de todos os
interessados, mandou que se expedisse o presente Edital, que será publicado na forma da Lei e
afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade, Aripuanã/MT, aos seis dias do mês de
dezembro do ano de dois mil e dezenove (6/12/2019). Eu, José Mario Guedes Miguez Filho, Chefe
de Cartório, digitei, conferi, e assino o presente edital por força da Portaria nº 3/2015/11ªZE.
JOSE MARIO GUEDES MIGUEZ FILHO
Chefe de Cartório

ATOS DA 16ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO E 2ª VIA (16/11/2019 A 30/11
/2019)
EDITAL Nº 77/2019
O Excelentíssimo Senhor IVAN LÚCIO AMARANTE, Juiz da 16ª Zona Eleitoral do Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no art. 7º da Lei n. 6.996/82,
FAZ SABER a todos que este edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente aos
partidos políticos e eleitores, que se encontra disponível para consulta, pelo prazo de 10 (dez) dias,
a relação de alistamentos, transferências, revisão e 2ª via - deferidas, de eleitores dos Municípios
de Vila Rica, Santa Terezinha e Santa Cruz do Xingu, relativa ao período de 16 de novembro de
2019 a 30 de novembro de 2019, nos termos art. 17, § 1º e art. 18, § 5º da Resolução TSE n.º
21.538/03 c/c com artigo 7º da Lei n.º 6.996/82 e artigo 45, §6º do Código Eleitoral.
Faz saber também, nos termos do §1º, art. 7º da lei 6.996/82 que o prazo de impugnação por parte
dos partidos políticos é de 10 (dez) dias a contar da publicação do presente.
E, para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e sua cópia afixada no lugar de costume. Dado e passado
nesta cidade de Vila Rica, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove. Eu,
_____________, Everton do Nascimento Niza, Chefe de Cartório em substituição, digitei e conferi
o presente edital que é assinado pelo MM. Juiz Eleitoral da 16ª ZE.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES CANCELADAS POR FALECIMENTO NOVEMBRO
DE 2019
EDITAL Nº 78/2019
O Excelentíssimo Senhor IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz da 16ª Zona Eleitoral do Estado de Mato
Grosso,
TORNA PÚBLICA, para conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, em cumprimento
ao art. 71, IV c/c 77, II, ambos do Código Eleitoral, relação de inscrições eleitorais canceladas por
registro de falecimento, no âmbito deste juízo, no período de novembro de 2019, para eventual
contestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
E, para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e sua cópia afixada no lugar de costume pelo prazo de 10
(dez) dias. Dado e passado nesta cidade de Vila Rica, aos quatro dias do mês de dezembro de
dois mil e dezenove. Eu, ____________, Everton do Nascimento Niza, Chefe de Cartório em
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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dois mil e dezenove. Eu, ____________, Everton do Nascimento Niza, Chefe de Cartório em
substituição, digitei e conferi o presente edital que é assinado pelo MM. Juiz Eleitoral da 16ª ZE.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EDITAL Nº 79/2019
O Excelentíssimo Senhor ivan lucio amarante, MMº. Juiz da 16ª Zona Eleitoral/MT, no uso de suas
atribuições legais e na forma da Lei,
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que os órgãos
partidários abaixo relacionados prestaram contas relativas aos exercícios informados, conforme
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, que se encontram à disposição
dos interessados no Cartório Eleitoral da 16ª Zona Eleitoral pelo prazo de 15 (quinze) dias após a
publicação deste Edital, na forma do artigo 32, § 2º, da Lei n.º 9.096/95 e do artigo 31, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE n.º 23.546/2017, para exame e obtenção de cópias, mediante prévia
identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia. Findo o prazo acima
mencionado, abre-se novo espaço temporal de 5 (cinco) dias para o Ministério Público ou qualquer
Partido Político impugnar a prestação de contas apresentada, 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, nos
termos do artigo 35 da Lei n.º 9.096/95, c/c o artigo 31, § 3º, da Resolução TSE n. º 23.546/2017.
EXERCÍCIO 2013 - VILA RICA/MT
Processo nº

Partido/Representantes
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

68-23.2019.6.11.0016
(protocolo nº 13.002/2019)

Washington Kennedy de Souza - Presidente
Divino Claudio Geraldino - Tesoureiro
Advogada: Tânia Maria Ferreira de Freitas - OAB/MT nº 9.482-A

Link:

http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/conta_partidaria-ptb-vila_rica-2013-

20191204100951304-661c984839f179beb18ef3bfb2d677f2.pdf
EXERCÍCIO 2014 - VILA RICA/MT
Processo nº

Partido/Representantes
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

69-08.2019.6.11.0016
(protocolo nº 13.003/2019)

Washington Kennedy de Souza - Presidente
Divino Claudio Geraldino - Tesoureiro
Advogada: Tânia Maria Ferreira de Freitas - OAB/MT nº 9.482-A

Link:

http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/conta_partidaria-ptb-vila_rica-2014-

20191204105544517-5371866fb05acc87c3ede13cdb018600.pdf
EXERCÍCIO 2016 - VILA RICA/MT
Processo nº

Partido/Representantes
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

71-75.2019.6.11.0016
(protocolo nº 13.004/2019)

Washington Kennedy de Souza - Presidente
Divino Claudio Geraldino - Tesoureiro
Advogada: Tânia Maria Ferreira de Freitas - OAB/MT nº 9.482-A

Link:

http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/conta_partidaria-ptb-vila_rica-2016-

20191204133313633-dbf810db2d54673392c24c5368da7d74.pdf
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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EXERCÍCIO 2016 - SANTA TEREZINHA/MT
Processo nº

Partido/Representantes
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

66-53.2019.6.11.0016
(protocolo nº 16.962/2019)

João Paulo Batista Fonseca - Presidente
Divino Rodrigues Luz - Tesoureiro
Advogado: Sérgio Roberto Junqueira Zoccoli Filho - OAB/MT nº
18.709-B

Link: http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/conta_partidaria-ptb-santa_terezinha2016-20191204134615447-be64a825951daee38503506902459150.pdf
EXERCÍCIO 2016 - SANTA TEREZINHA/MT
Processo nº

Partido/Representantes
Partido Social Democrático - PSD

65-68.2019.6.11.0016
(protocolo nº 13.553/2019)

Cleoviton Nerys Costa - Presidente
Klinsman Alves de Oliveira - Tesoureiro
Advogado: Cleoviton Nerys Costa - OAB/GO nº 46796

Link: http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/conta_partidaria-psd-santa_terezinha2016-20191204140337434-8cb2aa6336a90bfd5a770d770d388386.pdf
EXERCÍCIO 2018 - SANTA TEREZINHA/MT
Processo nº

Partido/Representantes
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

43-10.2019.6.11.0016
(protocolo nº 8.361/2019)

João Paulo Batista Fonseca - Presidente
Divino Rodrigues Luz - Tesoureiro
Advogado: Sérgio Roberto Junqueira Zoccoli Filho - OAB/MT nº
18.709-B

Link: http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/conta_partidaria-ptb-santa_terezinha2018-20191205151937252-8b13dc0a2550ccef672053f7a540aea3.pdf
E, para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi expedido o presente Edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso e no mural do Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, aos cinco dias do mês de
dezembro de dois mil e dezenove. Eu,_________, Everton do Nascimento Niza, Chefe de Cartório
Eleitoral em substituição, digitei e conferi o presente edital que é assinado pelo MM. Juiz Eleitoral
da 16ª ZE.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016
Processo: 60-46.2019.6.11.0016 - Protocolo: 11.443/2019
Classe: Petição de Regularização de Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro 2016
Interessado: Partido Socialista Brasileiro - PSB - Vila Rica/MT
Interessado: Robson Rodrigues Garcia - Presidente
Interessado: Silvio Hilário - Tesoureiro
Advogada: Jéssica Batista da Silva - OAB/GO nº 49.394
DESPACHO
Vistos.
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. 3063

Cuiabá, segunda-feira, 09 de dezembro de 2019

38

Vistos.
1. Considerando a existência de elementos mínimos que possibilitam a análise das presentes
contas, determino o prosseguimento do exame para verificação da origem de recursos recebidos,
nos termos do artigo 34, §4º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
2. Ao Cartório Eleitoral para as providências necessárias.
Vila Rica - MT, 06 de dezembro de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013
Processo: 4-13.2019.6.11.0016 - Protocolo: 2.006/2019
Classe: Petição de Regularização de Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro 2013
Interessado: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - SANTA CRUZ DO XINGU/MT
Interessado: Cleber Junho do Nascimento - Presidente
Interessado: Daniani Ferreira Lopes - Tesoureira
Advogada: Armando Martins da Silva Neto - OAB: 17.974/MT
DESPACHO
Vistos.
1. Considerando a existência de elementos mínimos que possibilitam a análise das presentes
contas, determino o prosseguimento do exame para verificação da origem de recursos recebidos,
nos termos do artigo 34, §4º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
2. Ao Cartório Eleitoral para as providências necessárias.
Vila Rica - MT, 06 de dezembro de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
Processo: 58-76.2019.6.11.0016 - Protocolo: 11.431/2019
Classe: Petição de Regularização de Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro 2017
Interessado: Partido da Mulher Brasileira - PMB - Vila Rica/MT
Interessado: Robson Rodrigues Garcia - Presidente
Interessado: Tiago Fernandes Marques Barros - Tesoureiro
Advogada: Jéssica Batista da Silva - OAB/GO nº 49.394
DESPACHO
Vistos.
1. Considerando a existência de elementos mínimos que possibilitam a análise das presentes
contas, determino o prosseguimento do exame para verificação da origem de recursos recebidos,
nos termos do artigo 34, §4º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
2. Ao Cartório Eleitoral para as providências necessárias.
Vila Rica - MT, 06 de dezembro de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
Processo: 59-61.2019.6.11.0016 - Protocolo: 11.444/2019
Classe: Petição de Regularização de Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro 2017
Interessado: Partido Socialista Brasileiro - PSB - Vila Rica/MT
Interessado: Robson Rodrigues Garcia - Presidente
Interessado: Silvio Hilário - Tesoureiro
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Interessado: Silvio Hilário - Tesoureiro
Advogada: Jéssica Batista da Silva - OAB/GO nº 49.394
DESPACHO
Vistos.
1. Considerando a existência de elementos mínimos que possibilitam a análise das presentes
contas, determino o prosseguimento do exame para verificação da origem de recursos recebidos,
nos termos do artigo 34, §4º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
2. Ao Cartório Eleitoral para as providências necessárias.
Vila Rica - MT, 06 de dezembro de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
Processo: 49-17.2019.6.11.0016 - Protocolo: 10.277/2019
Classe: Petição de Regularização de Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro 2017
Interessado: Partido Democrático Trabalhista - PDT - SANTA TEREZINHA/MT
Interessado: José Maria Pereira Barros - Presidente
Interessado: Edivan Teixeira dos Reis - Tesoureiro
Advogado: Sérgio Roberto Junqueira Zoccoli Filho - OAB: 18.709-B /MT
DESPACHO
Vistos.
1. Considerando a existência de elementos mínimos que possibilitam a análise das presentes
contas, determino o prosseguimento do exame para verificação da origem de recursos recebidos,
nos termos do artigo 34, §4º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
2. Ao Cartório Eleitoral para as providências necessárias.
Vila Rica - MT, 06 de dezembro de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Processo: 20-64.2019.6.11.0016 - Protocolo: 8.188/2019
Classe: Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro 2018
Interessado: Partido Socialista Brasileiro - PSB - Vila Rica/MT
Interessado: Robson Rodrigues Garcia - Presidente
Interessado: Silvio Hilário - Tesoureiro
Advogada: Jéssica Batista da Silva - OAB/GO nº 49.394
DESPACHO
Vistos.
1. Considerando a existência de elementos mínimos que possibilitam a análise das presentes
contas, determino o prosseguimento do exame para verificação da origem de recursos recebidos,
nos termos do artigo 34, §4º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
2. Ao Cartório Eleitoral para as providências necessárias.
Vila Rica - MT, 06 de dezembro de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Processo: 18-94.2019.6.11.0016 - Protocolo: 8.186/2019
Classe: Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro 2018
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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Classe: Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro 2018
Interessado: Partido da Mulher Brasileira - PMB - Vila Rica/MT
Interessado: Robson Rodrigues Garcia - Presidente
Interessado: Tiago Fernandes Marques Barros - Tesoureiro
Advogada: Jéssica Batista da Silva - OAB/GO nº 49.394
DESPACHO
Vistos.
1. Considerando a existência de elementos mínimos que possibilitam a análise das presentes
contas, determino o prosseguimento do exame para verificação da origem de recursos recebidos,
nos termos do artigo 34, §4º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
2. Ao Cartório Eleitoral para as providências necessárias.
Vila Rica - MT, 06 de dezembro de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

ATOS DA 29ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES CANCELADAS POR FALECIMENTO NOVEMBRO
/2019
EDITAL Nº 10/2019
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES CANCELADAS POR FALECIMENTO
NOVEMBRO DE 2019
A Excelentíssima Senhora CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO,
Juíza em substituição da 29ª Zona Eleitoral - São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso,
no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc.,
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, constantes do relatório anexo e no link abaixo, no âmbito deste juízo,
no período de novembro de 2019, para eventual contestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-10-201920191202083225970-0eee2413ec1a91e9aaf89b447045da13.pdf
E para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e sua cópia afixada no lugar de costume pelo
prazo de 10 (dez) dias. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Claro/MT, aos dois dias
do mês de dezembro de dois mil e dezenove. Eu,____________, Joyce Ramos Dias Muciaccia,
Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente edital que é assinado pela MMª. Juíza Eleitoral da
29ª ZE.
CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO
Juiz Eleitoral, em substituição

ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO E 2ª VIA (16/11/2019 A 30/11
/2019)
EDITAL Nº 11/2019
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO e 2ª VIA (16/11/2019 a 30/11/2019)

A Excelentíssima Senhora CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO, Juíza em substituição da 29ª
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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A Excelentíssima Senhora CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO, Juíza em substituição da 29ª
Zona Eleitoral - São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais
e na forma da lei etc.,
TORNA PÚBLICA, a todos que este edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente aos
partidos políticos e eleitores, que se encontra disponível para consulta em anexo e no link abaixo,
pelo prazo de 10 (dez) dias, a relação de alistamentos, transferências, revisão e segunda via deferidas, de eleitores dos municípios desta 29ª Zona Eleitoral, São José do Rio Claro e Nova
Maringá, relativa ao período de 16 de novembro de 2019 a 30 de novembro de 2019, nos termos
do art. 17, § 1º e art. 18, § 5º da Resolução TSE n.º 21.538/03 c/c com artigo 7º da Lei n.º 6.996/82
e artigo 45, §6º do Código Eleitoral.
Faz saber também, nos termos do §1º, art. 7º da lei 6.996/82 que o prazo de impugnação por parte
dos partidos políticos é de 10 (dez) dias a contar da publicação do presente.
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-11-201920191202083602335-e3b4c6d257852c2f3cc5c3bd67008341.pdf
E para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e sua cópia afixada no lugar de costume. Dado e
passado nesta cidade de São José do Rio Claro/MT, aos dois dias do mês de dezembro de dois
mil e dezenove. Eu,____________, Joyce Ramos Dias Muciaccia, Chefe de Cartório, digitei e
conferi o presente edital que é assinado pela MMª. Juíza Eleitoral da 29ª ZE.
CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO
Juiz Eleitoral, em substituição

ATOS DA 32ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO N° 29-75.2019.6.11.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
PROTOCOLO N.º 18208/2019
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE UNIÃO DO SUL-MT
ADVOGADO: LUCIANA WERNER BILHALVA, OAB/MT 12.222
Vistos.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD), do município de União do Sul/MT referente ao exercício
financeiro de 2017.
Publicado o edital para impugnação das contas, transcorreu in albis o prazo concedido (fls. 07).
Realizada a análise conclusiva, sobreveio parecer no qual o analista opina pelo reconhecimento
das contas para que sejam julgadas como prestadas e aprovadas com o consequente
reestabelecimento ao direito do recebimento de quotas do fundo partidário (fls. 08).
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna pela
aprovação das contas apresentadas e pelo reestabelecimento ao direito de recebimento de quotas
do fundo partidário (fls. 14).
É o relatório. Decido.
É de se frisar que emana do preceito constitucional (art. 17, III) a obrigação dos partidos políticos
de prestar contas à justiça Eleitoral, assunto este disciplinado na Lei nº 9.096/1995.
Cabe à agremiação partidária manter escrituração contábil regular nos moldes preconizados pela
legislação nacional de demais normativos aplicados ao caso:

"Lei nº 9.096/95, Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e
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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"Lei nº 9.096/95, Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e
municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de
suas receitas e destinação de suas despesas."
Por sua vez, o artigo 32, § 4º, da referida norma, dispõe que o partido político que não tenha
recebido fundo partidário, não tenha movimentado quantia em dinheiro ou tido outras espécies de
gastos, ainda que estimáveis em dinheiro, está desobrigado de apresentar prestação de contas
formal, podendo, somente, apresentar declaração firmada pelos responsáveis pela agremiação
partidária de ausência de movimento financeira:
Ocorre, no caso em tela, que a agremiação partidária tardou em apresentar suas contas e, por esta
razão teve suspenso o direito ao recebimento de cotas do fundo partidário, conforme determinação
contida nos autos do processo PC n.º 13-24.2019.6.11.0032.
Por outro lado, dos documentos acostados, visualiza-se que o partido não recebeu fundo partidário
no exercício em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro, e ainda, não há
registro de recebimento de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, inexistindo qualquer
irregularidade ou impropriedade que obste a aprovação das contas.
Ante os fundamentos expostos, com fulcro no art. 45, VIII, "a", da Res. TSE n.º 23.464/2015,
acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e declaro regular a Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD do
município de União do Sul/MT, julgando consequentemente PRESTADAS e APROVADAS as
contas referentes ao exercício de 2017, restabelecendo-se o direito ao repasse de contas de fundo
partidário.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público
Transitado em julgado, proceda-se ao registro do julgamento no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), bem como a cientificação dos diretórios nacional e regional
acerca do reestabelecimento do direito ao recebimento de quotas do fundo partidário pela esfera
municipal da agremiação partidária.
Após, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os presentes autos.
Cláudia-MT, 5 de dezembro de 2019.
THATIANA DOS SANTOS
Juíza Eleitoral

ATOS DA 38ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 59/2019 - CITAÇÃO
(Prazo: 20 dias)
Processo nº 20-95.2019.6.11.0038
Assunto: Composição de Mesa Receptora - Eleições 2018
Mesário(a): BRUNO COSTA MARTINS
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 BRUNO COSTA MARTINS, Inscrição Eleitoral nº
32766541880, 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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Faz saber 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, 05 de dezembro de 2019.
ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 58/2019
RELAÇÃO DE ÓBITOS REGISTRADOS NO CADASTRO ELEITORAL NO PERÍODO DE 1º A 30
DE NOVEMBRO 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, no período de 1º a 30 de novembro de 2019, também
disponível para consulta no link abaixo para eventual contestação, no prazo de 5 (cinco) dias:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-58-201920191202144842981-f14faa94c03c7e59fda1be3c764db7e5.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, 02 de dezembro de 2019.
ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 60/2019 - CITAÇÃO
(Prazo: 20 dias)
Processo nº 21-80.2019.6.11.0038
Assunto: Composição de Mesa Receptora - Eleições 2018
Mesário(a):MARLI BITTENCOURT
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 MARLI BITTENCOURT, Inscrição Eleitoral nº
20506981880, 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
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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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, 05 de dezembro de 2019.
ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 64/2019 - CITAÇÃO
(Prazo: 20 dias)
Processo nº 24-35.2019.6.11.0038
Assunto: Composição de Mesa Receptora - Eleições 2018
Mesário(a): NELSON RIBEIRO BATISTA NETO
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 NELSON RIBEIRO BATISTA NETO, Inscrição Eleitoral nº
33324501864, 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, 06 de dezembro de 2019.
ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 63/2019 - CITAÇÃO
(Prazo: 20 dias)
Processo nº 48-63.2019.6.11.0038
Assunto: Composição de Mesa Receptora - Eleições 2018
Mesário(a): CARLOS HENRIQUE MACHADO
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 HENRIQUE MACHADO, Inscrição Eleitoral nº
16148891848, 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
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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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, 05 de dezembro de 2019.
ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 62/2019 - CITAÇÃO
(Prazo: 20 dias)
Processo nº 16-58.2019.6.11.0038
Assunto: Composição de Mesa Receptora - Eleições 2018
Mesário(a): MARCEL JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA
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 MARCEL JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA, Inscrição Eleitoral
nº 21876911864, 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, 05 de dezembro de 2019.
ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 61/2019 - CITAÇÃO
(Prazo: 20 dias)
Processo nº 27-87.2019.6.11.0038
Assunto: Composição de Mesa Receptora - Eleições 2018
Mesário(a): ROSALVA MARIA RIBEIRO DA SILVA
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 ROSALVA MARIA RIBEIRO DA SILVA, Inscrição Eleitoral
nº 20950021805, 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
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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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, 05 de dezembro de 2019.
ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA
Chefe de Cartório

ATOS DA 43ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO Nº 481-57.2016.6.11.0043
AIME: Nº 481-57.2016.6.11.0043
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
IMPUGNADO: ALEXANDRA SANTOS LIMA
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: LEILA MARIA DE MELO SILVA
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: FABIELI ARTMANN
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: NELSON JUNIOR PADILHA FEDERICE
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: NELSON FERNANDES
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: JACIR LAUREANO MARIA
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: VALDECIR DOMINGOS STRADA
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: PEDRO DOMINGOS DELA PRIA
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: APARECIDO CANDIDO PEREIRA
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: ALESSANDRO ALESSI CAMPOS
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: SÉRGIO MEDEIROS DE ARAÚJO
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: COLIGAÇÃO UNIÃO E CONFIANÇA POR IPIRANGA (PDT/ PSDB /PSD /PSB)
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
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. 3063

Cuiabá, segunda-feira, 09 de dezembro de 2019

47

ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
I
IMPUGNADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
Vistos etc.
Cuida-se de ação de impugnação de mandato eletivo ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, em
desfavor da Coligação União e Confiança por Ipiranga e outros, todos qualificados.
Narra a peça preambular, em resumo, que os candidatos impugnados tiveram suas candidaturas
registrada pela prefalada coligação, formada pela comunhão de esforços entre o Partido
Democrático Brasileiro (PDT), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Partido Social
Democrático (PSD) e Partido Socialista Brasileiro (PSB), sendo que apresentou à Justiça Eleitoral
seus candidatos à eleição proporcional formada por 08 (oito) homens e 04 (quatro) mulheres, com
o que teria preenchido o percentual mínimo de 30% de candidaturas do sexo feminino.
Todavia, discorre a peça ministerial que as candidatas Fabieli Artmann, Leila Maria de Melo Silva e
Alexandra Santos Lima não o eram de fato, pois não faziam campanha e não buscavam os votos
de eleitores.
Destarte, acrescenta o Ministério Público Eleitoral que as suspeitas, após o pleito, foram
confirmadas, na medida em que referidas candidatas não receberam nenhum voto, caracterizando
candidaturas fictícias.
E instaurado o Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE) respectivo, consultado o Cartório
Eleitoral, constatou-se, através do controle de gasto de campanhas, que não foram encontrados
impressos e santinhos para panfletagem, papeis e adesivos, anúncios, etc.
Além, argumenta o parquet na peça inicial que as cópias das prestações de contas das candidatas
alhures determinadas, extrai-se que elas utilizaram valores irrisórios e se limitaram a contrair
despesas com "serviços de terceiros".
Por fim, diante do que o Ministério Público classificou como fraude ou abuso de poder, requereu a
procedência da ação para desconstituir todos os mandatos relativos aos candidatos do sexo
masculino obtidos pela coligação, dos titulares e dos suplentes impugnados e, via de
consequência, a declaração de nulidade dos votos atribuídos aos referidos candidatos da
Coligação impugnada, redistribuindo-se os votos conquistados.
Com a exordial, juntou-se documentos (fls.08/281).
Recebida a inicial, (fl.282), os impugnados foram devidamente notificados (fls.283/329), e
apresentaram defesa (fls.330/337, 339/346, 347/354, 356/363, 364/371, 373/380, 382/389, 391
/398, 402/409, 412/418, 420/427, 429/436, 439/446, 448/455, 457/464, 467/474).
Em audiência (fl.608), as representadas Fabieli Artmann, Alexandra Santos Lima e Leila Maria de
Melo Silva foram ouvidas.
Em seus memoriais (fls.613/615), em compêndio, o Ministério Público Eleitoral requereu a
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Em seus memoriais (fls.613/615), em compêndio, o Ministério Público Eleitoral requereu a
procedência da ação, nos termos do ajuizamento. Por sua vez, a defesa dos representados,
apesar de intimada, quedou-se inerte.
É a síntese do necessário. Decido.
Trata-se de ação de impugnação de mandato eletivo, manejada pelo Ministério Público Eleitoral,
em desfavor da Coligação União e Confiança por Ipiranga e outros, todos qualificados,
pretendendo o reconhecimento de fraude e abuso de poder por parte dos representados, de
maneira que sejam desconstituídos os mandatos dos titulares e suplentes porquanto teriam
lançado 03 (três) candidaturas fictícias do sexo feminino, com o fito de preencher a cota
determinada pelo art.10, §3º, da lei 9.504/97.
De proêmio, registre-se que nas eleições proporcionais de 2016 no Município de Ipiranga do Norte
/MT, a Coligação "União e Confiança por Ipiranga", requereu o registro das candidaturas ao cargo
de vereador, de Fabieli Artmann, Alexandra Santos Lima e Leila Maria de Melo Silva, além
daquelas do sexo masculino, como também de Carla Sibene Oliveira de Paula Schneiders, que
não figura no polo passivo da ação, segundo o Ministério Público Eleitoral, por ter efetivamente
disputado a eleição referida, ocupando hoje a suplência do cargo de vereador.
Sobre a adequação da via eleita, a ação que tem por finalidade a impugnação de mandatos
eletivos obtidos por meio de fraude é a AIME, prevista no art. 14, § 10, da CF. Assim, alinhava-se
que a vocação da AIME é justamente apurar a ocorrência de fraude, abuso do poder econômico,
político ou de autoridade, bem como o uso indevido dos meios de comunicação, como na espécie.
Prestigiando o regramento constitucional, o TSE expressamente acatou a possibilidade de se
apurar fraude à cota de gênero por meio de AIME nos autos do REspe no 1-49/PI, da relatoria do
então Ministro Henrique Neves da Silva, conforme se pode conferir do trecho da ementa a seguir
transcrito:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. CORRUPÇÃO.
FRAUDE. COEFICIENTE DE GÊNERO. 2. O conceito da fraude, para fins de cabimento da ação
de impugnação de mandato eletivo (art. 14, § 10, da Constituição Federal), é aberto e pode
englobar todas as situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade do mandato
eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei. A inadmissão da
AIME, na espécie, acarretaria violação ao direito de ação e à inafastabilidade dà jurisdição.
Recurso especial provido.
Nesse ponto, é de se reconhecer que, de acordo com os precedentes do TSE, existem duas
formas de impugnação de eventual fraude à cota de gênero, quais sejam: AIJE e AIME.
Pois bem. A figura da fraude à lei se desenvolveu a partir da diferença identificada entre os atos
contra legem, no qual se considera na interpretação apenas a textualidade da norma, e os atos
contrários à mens legis, classificação que leva em conta também a finalidade vinculada à
disposição legal: o chamado espírito da lei, mais modernamente denominado de elemento
teleológico[1]. A fraude à lei se verifica na presença de dois elementos: (i) a realização de atos
formalmente lícitos, que observam a dicção de determinada norma legal; e (ii) a obtenção de um
resultado proibido pela legislação. Segundo o entendimento majoritário, a caracterização da fraude
à lei dispensa investigações acerca da intenção do indivíduo no sentido de praticar os atos
formalmente lícitos a fim de obter o resultado vedado pela legislação, bastando a verificação
objetiva daqueles dois elementos específicos.
Na definição de José Carlos Moreira Alves[2], "quando o ato preserva a letra da lei, mas ofende o
espírito dela, o ato é de fraude à lei"'. A fraude à lei, a rigor, é uma espécie do gênero violação à lei
ou ilegalidade: quando a violação é direta, trata-se de ato contra legem; quando a afronta é
indireta, o ato será in fraudem legis, mas, de todo modo, terá havido violação da norma legal.
De acordo com a moldura fática firmada pelo MPE, a Coligação "União e Confiança por Ipiranga",
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De acordo com a moldura fática firmada pelo MPE, a Coligação "União e Confiança por Ipiranga",
teria indicado, com fraude à lei, as candidaturas de 03 (três) três candidatas.
Nesse diapasão, passada a data das eleições, o parquet ajuizou ação de inpugnação de mandato
eletivo em desfavor de todos os candidatos e partidos que compunham a coligação, à exceção de
um deles, como ressalvado acima, eis que apontou, em compêndio, fraude no preenchimento da
cota mínima de gênero de 30% de candidaturas femininas, visto que algumas das candidatas
escolhidas em convenção não praticaram atos de campanha, não receberam votos e ainda, não
tiveram gastos condizentes com a qualidade de candidato.
Com efeito, calha vincar que o caso dos autos demanda minucioso exame não apenas pela
complexidade da matéria sob o ponto de vista jurídico, mas também em virtude de sua
repercussão social e do papel ativo e contínuo que esta Justiça Especializada desempenha
visando assegurar a plena inclusão das mulheres no processo democrático corolário da garantia
fundamental de isonomia de gênero (art. 50, I, da CF).
A cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político, princípios insertos no art. 110
da Constituição Federal de 1988 representam três dos mais importantes fundamentos de um
verdadeiro Estado Democrático de Direito e irradiam-se em inúmeros pilares de um país que
deseja ser - e ser reconhecido como - minimamente igualitário e tolerante, destacando-se, como
um de seus corolários, a isonomia de gênero.
A relevância e a imperativa necessidade da plena isonomia de gênero possuem tal magnitude que
a Constituição Federal não se contenta em assentar no caput do art. 50 que "todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza", especificando de modo ainda mais claro e
direto, logo a seguir no inciso 1, que "homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações".
No decorrer dos 25 anos seguintes à promulgação da Constituição Federal, a legislação
infraconstitucional tem procurado incorporar essa garantia fundamental nas mais diversas áreas da
vida e searas do direito.
Especificamente quanto ao jogo político-democrático, exsurgem do ordenamento jurídico pátrio
inúmeras disposições legais que visam incentivar e assegurar a efetiva participação feminina nas
eleições e, em última análise, amainar o dramático quadro de um país que possui baixíssima
representatividade de mulheres em mandatos eletivos apesar de contar com maioria feminina em
sua população.
Essa grave e inaceitável distorção é enfatizada com muita propriedade na doutrina de José Jairo
Gomes[3] ao se abordar a cota de gênero estabelecida pelo legislador nos processos de registro
de candidatura (art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97[4]):
"Por quota eleitoral de gênero compreende-se a ação afirmativa que visa garantir espaço mínimo
de participação de homens e mulheres na vida política do país. Seu fundamento encontra-se nos
valores atinentes à cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político que fundamentam
o Estado Democrático Brasileiro (CF, art.1º, II, III e IV)."
Nesse rumo de ideias, a implementação da quota se dá por meio da reserva de certo número de
vagas que os partidos podem lançar para as eleições proporcionais, ou seja, de deputados e
vereadores.
Conquanto se aplique indistintamente a ambos os sexos, a enfocada ação afirmativa foi pensada
para resguardar a posição das mulheres que, sobretudo por razões ligadas à tradição cultural, não
desfrutam de espaço relevante no cenário político brasileiro, em geral controlado por homens.
Nesse âmbito, a discriminação contra a mulher constitui desafio a ser superado. Ainda nos dias de
hoje, é flagrante o baixo número de mulheres na disputa pelo poder político em todas as esferas do

Estado; ainda menor é o número de mulheres que efetivamente ocupam os postos público-eletivos.
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Estado; ainda menor é o número de mulheres que efetivamente ocupam os postos público-eletivos.
Tais constatações são de todo lamentáveis em um país em que o sexo feminino forma a maioria
da população.
Além, conforme registrado pelo senso demográfico realizado pelo IBGE em 2012, a população
feminina era, naquele ano, de 51% do total contra 49% da masculina. Também são maioria nas
universidades e instituições de ensino superior, respondendo, ademais, por expressiva fatia dos
mercados de trabalho e consumo.
Os dados estatísticos das eleições municipais de 2016 são significativos. Revelam o quanto é
baixo o efetivo acesso de mulheres aos cargos político-eletivos. Dos 5.481 prefeitos eleitos,
apenas 641 são mulheres, o que representa 11,69% do total. Já para vereador, foram eleitos
50.036 homens, mas apenas 7.820 mulheres, o que constitui 15,62% do total de eleitos para as
Câmaras Municipais.
Nesse contexto, importante rememorar que, segundo o levantamento estatístico do TSE3°
produzido nas eleições de 2016, 16.131, candidatos terminaram a eleição sem ter recebido sequer
um voto. Consoante referido levantamento, o número de mulheres candidatas que não receberam
voto foi de 14.417, ao passo que homens nessa situação somaram 1.714, o que demonstra a
considerável quantidade de "candidaturas laranjas de mulheres".[5]
Em meio aos inúmeros esforços de todos os órgãos governamentais e setores da sociedade a fim
de assegurar dignidade e isonomia plenas às mulheres, há de se lembrar a atuação contínua,
proativa e firme da Justiça Eleitoral na consecução desses objetivos nas frentes jurisdicional,
administrativa, acadêmica e propagandística.
Vale frisar, por oportuno, que a presença na política e a proteção de direitos das mulheres são
importantes indicadores da qualidade da democracia (LIJPHART, Arend. Modelos de democracia:
desempenho e padrões de governo em 36 países. Editora Record, 2003.), e é "condição
indispensável de realização da igualdade política" (MOISÉS, José Alvaro; SANCHEZ, Beatriz
Rodrigues. Representação política das mulheres e qualidade da democracia: o caso do Brasil. In:
O Congresso Nacional, os partidos políticos e o sistema de integridade: representação,
participação e controle interinstitucional no Brasil contemporâneo/José Alvaro Moisés (org.). - Rio
de Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung, 2014. P. 97.).
Assim, e em vista da vedação ao retrocesso com relação a todas as normas e interpretações
jurisdicionais aplicadas no intento de aumentar a participação das mulheres na política no Brasil, é
que há que se analisar a questão que hora se projeta.
Fixados esses relevantíssimos aspectos sobre a participação feminina no processo eleitoral e na
política, frise-se, ainda observando-se as lições de José Jairo Gomes[6], que a prova da ocorrência
de fraude na cota de gênero deve levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso, a
denotar o incontroverso objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o
legislador pretendeu assegurar no art. 10, §3º, da Lei 9.504/97. Confira-se:
"Consiste a fraude em lançar a candidatura de mulheres que na realidade não disputarão o pleito.
São candidaturas fictícias. Os nomes femininos são arrolados na lista do partido tão somente para
atender à necessidade de preenchimento do mínimo de 30%, viabilizando-se, com isso, a
presença do partido e de seus candidatos nas eleições. Trata-se, portanto, de burlar a regra legal
que instituiu a ação afirmativa direcionada ao incremento da participação feminina na política.
Embora esse tipo de fraude se perfaça na fase do registro de candidatura, em geral os indícios de
sua ocorrência aparecem depois do pleito, sendo evidenciados por situações como a ausência de
votos à candidata, a não realização de campanha, a inexistência de gasto eleitoral, a não
transferência nem arrecadação de recursos - nesses últimos casos a prestação de contas aparece
zerada. Note-se, porém, que tais eventos, sozinhos, não significam necessariamente que houve
fraude ou que a candidatura em questão foi fraudulenta. É mister que o contexto seja bem
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fraude ou que a candidatura em questão foi fraudulenta. É mister que o contexto seja bem
ponderado, afinal, não é impossível que surjam obstáculos que tornem muito difícil ou impeçam a
candidata de levar adiante sua campanha, ou mesmo que simplesmente se desinteresse ou não se
empolgue com ela."
Ademais, evidente que o magistrado forma a sua convicção pela livre apreciação dos fatos
públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou
fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público
de lisura eleitoral, nos moldes do que preceitua o art.23, da LC 64/90.
A propósito, confira-se a jurisprudência deste Tribunal acerca do mencionado dispositivo:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES DE 2014. IMPUTAÇÃO DE
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (ART. 41-A DA LEI 9.504/1997) AO GOVERNADOR E VICEGOVERNADOR DE ESTADO DO AMAZONAS. CONFIGURAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE
CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS (ART. 73, 1, DA LEI 9.504/1997.AUSÊNCIA DE
PROVA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA FINS ELEITORAIS. PROVIMENTO PARCIAL
DOS RECURSOS PARA AFASTAR IMPUTAÇÃO DA CONDUTA VEDADA. CASSAÇÃO DOS
DIPLOMAS. 1. Em relação à imputação da prática de captação de sufrágio há, no caso concreto,
conjunto probatório suficientemente denso para evidenciar tanto a compra de votos por parte de
terceiro não candidato, quanto a ciência do candidato em relação ao ilícito. Possibilidade de
utilização de indícios para a comprovação da participação direta ou indireta, do candidato ou do
seu consentimento ou, ao menos, conhecimento da infração eleitoral, vedada apenas a
condenação baseada em presunções sem nenhum liame com os fatos narrados nos autos (art. 23
da LC 64/1990). Precedentes: ED-RO 2.098; AgR-Respe 399.403.104. No caso, são elementos
capazes de comprovar, além de qualquer dúvida razoável, a ciência do candidato quanto à
operação de captação ilícita de sufrágio: (i) o local em que ocorreu a oferta e promessa de
vantagens em troca de votos, (ii) o envolvimento, direto ou indireto, de pessoas ligadas ao
candidato por vínculos político e familiar, e (iii) a relação contratual da autora da conduta com o
governo estadual. Precedentes: RCED 755, AgR-Respe 8156-59, Respe 42232-85. Desprovimento
dos recursos ordinários de José MeIo de Oliveira e José Henrique de Oliveira quanto à
configuração da captação ilícita dei sufrágio, prevista no art. 41-A da Lei 9.504/1997, mantendo-se
a decisão do TER-AM no sentido de cassar os diplomas dos representados e aplicar-lhes pena de
multa no valor de 50 mil Ufirs. [..] (TSE, RO 2246-61/AM, redator para acórdão Min. Roberto
Barroso, DJE de 10/6/2017) - grifamos.
Na espécie, há prova suficiente a evidenciar a burla quanto às candidaturas de Fabieli Artmann,
Alexandra Santos Lima e Leila Maria de Melo Silva, da Coligação "União e Confiança por Ipiranga."
Sobre o mérito da demanda, observa-se os documentos anexos à exordial, em que se nota a lista
de candidatos com 0 (zero) votos válidos no Estado de Mato Grosso. Não por coincidência,
somente o nome de mulheres aparece na lista (fls.29/36), dentre elas, está o nome das
representadas (fl.37), pertencentes a coligação "União e Confiança por Ipiranga", o que se
comprova também diante do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
amealhado aos autos (fls.192/193).
Destarte, sobre a prova oral colhida, extrai-se o depoimento de Leila Maria de Melo da Silva, que,
em resumo, declarou surgiu a oportunidade e deu o nome para a candidatura, todavia, na época,
obteve a chance de realizar um estágio profissional, motivo pelo qual não realizou campanha,
tampouco comunicou o TRE da desistência.
Por sua vez, Alexandra Santos Lima informou, sob o crivo do contraditório, em epítome, também
não fez campanha, porém, ocorreu um fato com sua família, com seu filho, que se envolveu com
entorpecentes, e desistiu da campanha.
Além, Fabieli Artmann, em suma, falou que se candidatou, mas devido ao fato de ter que se afastar
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Além, Fabieli Artmann, em suma, falou que se candidatou, mas devido ao fato de ter que se afastar
do emprego na empresa onde trabalha, desistiu da campanha, contudo, também não comunicou o
TRE, mas somente o Partido Político.
Com efeito, é indene de dúvida a ausência de propaganda pelas representadas, que não apenas
não realizou despesas com material de publicidade, como confessado pelas próprias
representadas alhures referidas, em que pese terem dito, em sintonia umas com as outras, de que
tão somente desistiram da candidatura, porém, sem comunicar o órgão eleitoral.
Some-se a isso que, sobre as candidatas impugnadas, as despesas constantes do ajuste contábil
de campanha são extremamente semelhantes e, ademais, não há qualquer notícia de gastos com
propaganda.
Verifica-se, portanto, no caso em concreto, a prestação de contas das candidatas Alexandra
Santos Lima (fls.78/82), Leila Maria de Melo Silva (fls.125/128) e de Fabieli Artmann (fls.180/181),
em que se registra gastos irrisórios, corroborando assim a própria palavra das representadas
inquiridas em juízo, no sentido de que não fizeram, de fato, campanha eleitoral.
A indiferença em relação às suas candidaturas salta aos olhos, na medida em que não obtiveram
nenhum voto.
Destarte, é notória a contradição da afirmativa delas de que tiveram problemas pessoais ou
assuntos particulares mais importantes, dado que nenhuma prova nesse sentido foi produzida.
Como se não bastasse, não apenas deixaram de requerer sua substituição, o que era plenamente
possível considerando que as intercorrências surgiram, pelo que declararam, logo no início do
período eleitoral.
A gravidade dos fatos é incontroversa tanto pelas circunstâncias acima, explorando mulheres com
o objetivo de burlar regras constitucionais e legais que visam estabelecer a plena isonomia de
gênero, como pela repercussão da na legitimidade da disputa.
E embora, de acordo com a jurisprudência do TSE, aspectos quantitativos, a exemplo do número
de votos potencialmente obtidos com a prática, não se afigurem decisivos para que se caracterize
o ilícito, trata-se de fator que pode ser aquilatado no exame de cada caso concreto.
Na espécie, o registro de três candidaturas femininas fraudulentas na coligação permitiu número
maior de homens na disputa, cuja soma de votos, por sua vez, foi contabilizada em favor das
respectivas alianças, culminando, ao fim, em quociente partidário favorável a elas (art. 107 do
Código Eleitoral10), que puderam concorrer e eleger mais candidatos aos cargos de vereador.
Em conclusão, caracteriza fraude, para fins eleitorais, a burla à quota mínima de gênero de 30% de
candidaturas (art. 10, § 31, da Lei 9.504/97), em verdadeira afronta ao princípio da isonomia (art.
51, 1, da CF/88) e, ainda, aos esforços envidados pelo legislador, pela Justiça e pela sociedade
para eliminar toda e qualquer conduta que, direta ou indiretamente, diminua ou exclua o relevante
e imprescindível papel das mulheres no cotidiano pessoal, profissional e político do país.
Nesse sentido, para corroborar a tese, importante colocar em destaque a recente decisão do TSE
no julgamento do RESPE 193-92.2016.6.18.0018/PI, em que se lastreia a presente decisão:
RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO. VICE-PREFEITO. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. FRAUDE. COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. 1. O TRE/PI, na linha da sentença, reconheceu fraude
na quota de gênero de 30% quanto às candidaturas das coligações Compromisso com Valença I e
II ao cargo de vereador nas Eleições 2016, fixando as seguintes sanções: a) cassação dos
registros das cinco candidatas que incorreram no ilícito, além de sua inelegibilidade por oito anos;
b) cassação dos demais candidatos registrados por ambas as chapas, na qualidade de
beneficiários. 2. Ambas as partes recorreram. A coligação autora pugna pela inelegibilidade de
todos os candidatos e por se estender a perda dos registros aos vencedores do pleito majoritário,
ao passo que os candidatos pugnam pelo afastamento da fraude e, alternativamente, por se
preservarem os registros de quem não anuiu com o ilícito. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO
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ao passo que os candidatos pugnam pelo afastamento da fraude e, alternativamente, por se
preservarem os registros de quem não anuiu com o ilícito. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO. DIRIGENTES PARTIDÁRIOS. SÚMULA 24/TSE. REJEIÇÃO. 3. O TRE
/PI assentou inexistir prova de que os presidentes das agremiações tinham conhecimento da
fraude, tampouco que anuíram ou atuaram de modo direto ou implícito para sua consecução,
sendo incabível citá-los para integrar a lide como litisconsortes passivos necessários. Concluir de
forma diversa esbarra no óbice da Súmula 24/TSE. TEMA DE FUNDO. FRAUDE. COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. ROBUSTEZ. GRAVIDADE. AFRONTA. GARANTIA
FUNDAMENTAL. ISONOMIA. HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF/88. 4. A fraude na cota
de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre homens e mulheres que o
legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 - a partir dos ditames
constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo político, à cidadania e à dignidade da pessoa
humana - e a prova de sua ocorrência deve ser robusta e levar em conta a soma das
circunstâncias fáticas do caso, o que se demonstrou na espécie. 5. A extrema semelhança dos
registros nas contas de campanha de cinco candidatas - tipos de despesa, valores, data de
emissão das notas e até mesmo a sequência numérica destas - denota claros indícios de
maquiagem contábil. A essa circunstância, de caráter indiciário, somam-se diversos elementos
específicos. 6. A fraude em duas candidaturas da Coligação Compromisso com Valença I e em
três da Coligação Compromisso com Valença II revela-se, ademais, da seguinte forma: a) Ivaltânia
Nogueira e Maria Eugênia de Sousa disputaram o mesmo cargo, pela mesma coligação, com
familiares próximos (esposo e filho), sem nenhuma notícia de animosidade política entre eles, sem
que elas realizassem despesas com material de propaganda e com ambas atuando em prol da
campanha daqueles, obtendo cada uma apenas um voto; b) Maria Neide da Silva sequer
compareceu às urnas e não realizou gastos com publicidade; c) Magally da Silva votou e ainda
assim não recebeu votos, e, além disso, apesar de alegar ter sido acometida por enfermidade,
registrou gastos - inclusive com recursos próprios - em data posterior; d) Geórgia Lima, com
apenas dois votos, é reincidente em disputar cargo eletivo apenas para preencher a cota e usufruir
licença remunerada do serviço público. 7. Modificar as premissas fáticas assentadas pelo TRE/PI
demandaria reexame de fatos e provas (Súmula 24/TSE). CASSAÇÃO. TOTALIDADE DAS
CANDIDATURAS DAS DUAS COLIGAÇÕES. LEGISLAÇÃO. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.
PUBLICADOS. 8. Caracterizada a fraude e, por conseguinte, comprometida a disputa, não se
requer, para fim de perda de diploma de todos os candidatos beneficiários que compuseram as
coligações, prova inconteste de sua participação ou anuência, aspecto subjetivo que se revela
imprescindível apenas para impor a eles inelegibilidade para eleições futuras. Precedentes. 9.
Indeferir apenas as candidaturas fraudulentas e as menos votadas (feito o recálculo da cota),
preservando-se as que obtiveram maior número de votos, ensejaria inadmissível brecha para o
registro de "laranjas", com verdadeiro incentivo a se "correr o risco", por inexistir efeito prático
desfavorável. 10. O registro das candidaturas fraudulentas possibilitou maior número de homens
na disputa, cuja soma de votos, por sua vez, contabilizou-se para as respectivas alianças,
culminando em quociente partidário favorável a elas (art. 107 do Código Eleitoral), que puderam
então registrar e eleger mais candidatos. 11. O círculo vicioso não se afasta com a glosa apenas
parcial, pois a negativa dos registros após a data do pleito implica o aproveitamento dos votos em
favor das legendas (art. 175, §§ 3º e 4º, do Código Eleitoral), evidenciando-se, mais uma vez, o
inquestionável benefício auferido com a fraude. 12. A adoção de critérios diversos ocasionaria
casuísmo incompatível com o regime democrático. 13. Embora o objetivo prático do art. 10, § 3º,
da Lei 9.504/97 seja incentivar a presença feminina na política, a cota de 30% é de gênero. Manter
o registro apenas das candidatas também afrontaria a norma, em sentido contrário ao que
usualmente

ocorre.

INELEGIBILIDADE.

NATUREZA

PERSONALÍSSIMA.

PARCIAL

PROVIMENTO. 14. Inelegibilidade constitui sanção personalíssima que incide apenas perante
quem cometeu, participou ou anuiu com a prática ilícita, e não ao mero beneficiário. Precedentes.
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PROVIMENTO. 14. Inelegibilidade constitui sanção personalíssima que incide apenas perante
quem cometeu, participou ou anuiu com a prática ilícita, e não ao mero beneficiário. Precedentes.
15. Embora incabível aplicá-la indistintamente a todos os candidatos, constata-se a anuência de
Leonardo Nogueira (filho de Ivaltânia Nogueira) e de Antônio Gomes da Rocha (esposo de Maria
Eugênia de Sousa), os quais, repita-se, disputaram o mesmo pleito pela mesma coligação, sem
notícia de animosidade familiar ou política, e com ambas atuando na candidatura daqueles em
detrimento das suas. CASSAÇÃO. DIPLOMAS. PREFEITA E VICE-PREFEITO. AUSÊNCIA.
REPERCUSSÃO. SÚMULA 24/TSE. 16. Não se vislumbra de que forma a fraude nas candidaturas
proporcionais teria comprometido a higidez do pleito majoritário, direta ou indiretamente, ou mesmo
de que seria de responsabilidade dos candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito. Conclusão
diversa esbarra na Súmula 24/TSE. CONCLUSÃO. MANUTENÇÃO. PERDA. REGISTROS.
VEREADORES. EXTENSÃO. INELEGIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CHAPA MAJORITÁRIA. 17.
Recursos especiais dos candidatos ao cargo de vereador pelas coligações Compromisso com
Valença I e II desprovidos, mantendo-se cassados os seus registros, e recurso da Coligação
Nossa União É com o Povo parcialmente provido para impor inelegibilidade a Leonardo Nogueira e
Antônio Gomes da Rocha, subsistindo a improcedência quanto aos vencedores do pleito
majoritário, revogando-se a liminar e executando-se o aresto logo após a publicação
(precedentes). (TSE, Relator: Ministro Jorge Mussi, DJe de 4.10.2019).
De outro vértice, salienta-se que reconhecida a fraude quanto a algumas das candidaturas
femininas da coligação epigrafada, a sanção de perda dos registros alcança indistintamente toda a
aliança proporcional, dado que caracterizada a fraude da cota de gênero, não se requer, para fim
de perda de diploma de todos os candidatos que compuseram as coligações, prova inconteste de
sua participação ou anuência, aspecto subjetivo que se revela imprescindível apenas para se
impor ou não a eles inelegibilidade para eleições futuras.
Em outras palavras, evidenciada conduta que comprometa a disputa eleitoral, quebrando a
isonomia entre os candidatos, impõe-se cassar os registros ou diplomas de todos os beneficiários,
cabendo ao órgão julgador definir sua atuação no ilícito apenas para fim de inelegibilidade, que
possui natureza personalíssima.
Indeferir apenas as candidaturas fraudulentas e as menos votadas (feito o recálculo da cota),
preservando-se as que obtiveram maior número de votos, como decidido pelo TSE no julgado
acima ementado, ensejaria inadmissível brecha para o registro de "laranjas", com verdadeiro
incentivo a se "correr o risco", por inexistir efeito prático desfavorável.
Com efeito, o registro de três candidaturas femininas fraudulentas na coligação permitiu número
maior de homens na disputa, cuja soma de votos, por sua vez, foi contabilizada em favor da
respectiva aliança, culminando, ao fim, em quociente partidário favorável a elas (art. 107 do Código
Eleitoral), que puderam então registrar e eleger mais candidatos aos cargos de vereador.
E sobre a sanção de inexigibilidade, melhor sorte também não assiste aos representados, pois na
espécie, o que se observa é uma declaração enganosa de vontade de todos os representados pela
formação da lista de candidatos, com o único fim de produzir uma situação aparente de
cumprimento da regra de cotas. Há uma arquitetura simulada entre os envolvidos para resultar
uma aparência exterior de ato jurídico válido, criando uma situação aparente.
Ocorre que no caso em concreto, trata-se de pequenina cidade do Estado de Mato Grosso, com
pouco mais de 05 (cinco) mil habitantes, de modo que se conclui, facilmente, que todos os atores
da corrida eleitoral anuíram com a fraude, porquanto tinham ciência de quem era realmente
candidato de verdade, e quem o era de forma fictícia, na medida em que todas as poucas ruas da
cidade podem ser facilmente percorridas pelos demais representados, como também porque todos
os atores políticos se conhecem pelo nome e atividade exercida, inclusive.

E no caso, lembramos que não houve por parte das candidatas representadas afirmação de que
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E no caso, lembramos que não houve por parte das candidatas representadas afirmação de que
receberam material de campanha, orientação, ou qualquer contato, nem mesmo para a desistência
ou substituição das candidatas representadas, que levasse o juízo a conclusão de que se trata de
comportamento estanque e isolado tão somente das candidatas do sexo feminino, sem a anuência
e conhecimento dos demais do sexo masculino e dos presidentes de partido.
Ora, não por menos que nos autos de n.482-42.2016.5.11.0043, tratando-se de situação
semelhante, envolvendo o mesmo pouco habitado Município e outra coligação rival, há depoimento
de candidata representada confessando que fora proibida de realizar campanha e de desistir dela,
motivo pelo qual lá também se chegou a mesma conclusão.
Nesse diapasão, tenho que as candidatas representadas sabiam que o registro de suas
candidaturas tinham o único propósito de preencher o sistema de cotas de gênero, assim como os
candidatos do sexo masculino, e os Presidentes de Partido Político, também sabiam da fraude,
desde o momento em que enviaram o DRAP à Justiça Eleitoral.
Portanto, há, na hipótese dos autos, de se cogitar que a conduta fraudulenta esteve disseminada
no âmbito de toda a estrutura da aglutinação de legendas que concorreram naquela circunscrição.
Assim, a conduta dos vinculados à coligação, é de elevada reprovabilidade, em face da relevância
e do esforço da sociedade brasileira em corrigir essa histórica assimetria entre a população
feminina e seu reflexo na titularização de cargos eletivos, é certo que a fraude na formação da
chapa, relativamente à reserva de vagas às mulheres, não guarda relação estreita com a isonomia
entre as candidaturas.
Há que se reconhecer, portanto, as especificidades que o caso comporta. Entre elas, o fato de que
a inserção indevida de nomes de mulheres como candidatas sem que de fato o fossem, tem uma
única finalidade, qual seja, permitir a apresentação de um maior número de candidaturas pelo
Partido ou Coligação, no caso, com a possibilidade de inserção de outros nomes de homens.
Nesse contexto, a cassação dos mandatos dos responsáveis pela fraude com a manutenção dos
votos para o Partido ou Coligação em nada repercutiria na esfera de direitos do Partido, que
seguiria beneficiado pelos votos obtidos de forma ilícita pelos candidatos cassados. Assim o
reconhecimento da nulidade dos votos obtidos pelos candidatos e candidatas cassadas em
decorrência de fraude à cota é medida que se impõe.
Declarada, portanto, a nulidade dos votos obtidos pelos candidatos e pelas candidatas cassadas,
imperativo o recálculo dos quocientes eleitorais e partidários.
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de impugnação de mandato eletivo, e por
consequência, aplico em desfavor de todos os representados a cassação dos diplomas e registros,
com lastro no artigo 14, §10, da Constituição Federal, e com fulcro no art.1º, I, "d", da Lei
Complementar nº 64, de 1990, aplico a sanção de inelegibilidade prevista no artigo 22, XIV, da LC
n.64/60, à todos os representados, pelo prazo de 08 (oito) anos.
Declaro, portanto, a nulidade dos votos obtidos pelos candidatos e pelas candidatas cassadas, de
modo que imperativo o recálculo dos quocientes eleitorais e partidários.
Portanto, no caso de procedência da AIME por fraude à cota de gênero, ou seja, fraude no registro
do DRAP, todos os votos obtidos pelo partido ou coligação na eleição proporcional serão anulados.
Os votos são invalidados para todos os fins; não se aproveitam para ninguém e necessariamente
desencadeiam: ou a renovação das eleições, caso comprometida mais da metade dos votos da
circunscrição, nos termos do art. 224 do CE; ou a retotalizaçâo dos votos da eleição proporcional
na circunscrição,
caso metade ou menos da votação tenha sido comprometida.

A retotalização ocorre porque, nos termos do art. 106 do CE, apenas os votos válidos devem ser
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A retotalização ocorre porque, nos termos do art. 106 do CE, apenas os votos válidos devem ser
incluídos no cálculo do quociente eleitoral. Os votos anulados em razão da fraude, antes incluídos,
devem ser, portanto, excluídos, o que leva, necessariamente, à modificação dos quocientes
eleitoral e partidário, e à redistribuição das cadeiras entre os demais partidos e coligações.
Ciência ao MPE. Intimem-se.
Sem custas.
Sorriso/MT, em 03 de dezembro de 2019.
[1] Homero Prates, Atos simulados e atos em fraude da lei, 1958, p. 315: "A teoria dos atos in
fraudem legis não decorre senão da aplicação do princípio atinente ao dissídio entre o sentido
literal do texto e o seu espírito, entre a verba legis e a sententia ou mens legis, que sempre
prevalece em todos os casos de dúvida ou divergência sobre qual tenha sido o conteúdo efetivo,
real, da vontade do legislador".
[2] José Carlos Moreira Alves, As figuras correlatas da elisão fiscal, Revista forum de direito
tributário 1:18-9, 2003.
[3]GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 413-420.
[4] Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a
Câmara Legisativa as assembleias legislativas e as câmaras municipais no total de até 150%
(cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher, salvo:
(...).
§ 3º. Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação
preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo.
[5]

Disponível

em:

http:/www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Novembro/mais-de-16-mil-

candidatos-tiveram-votacao-zerada-nas-eleicoes-2016.
[6]Ob. cit. , p. 421.
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AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO Nº 482-42.2016.6.11.0043
AIME: Nº 482-42.2016.6.11.0043
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
IMPUGNADO: DANIELA ALENCAR E SILVA
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: NADJA LOPES DE MORAES SOUZA
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ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: ELUIR CAVASSIN
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ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: FABIANO ARLINDO GONÇALVES
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: PEDRO ALESSANDRO ALVES DO NASCIMENTO
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
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ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: CLEONALDO ARAUJO FRANÇA
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: MARCOS AUGUSTO DE MATOS VARGAS
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: JAMIR GIEHL
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: JOSÉ VALDIR DE OLIVEIRA MORAES
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: SERGIO ALENCAR DA SILVA
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: MAURO AUGUSTO DE OLIVEIRA KOCK
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: FRANCISCO FIRMINO DE GOIS
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: EDVALDO ISRAEL DA SILVA
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: COLIGAÇÃO IPIRANGA EM PRIMEIRO LUGAR (PP/ DEM/ SD)
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: PARTIDO DEMOCRATAS - DEM
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
IMPUGNADO: PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD
ADVOGADO: MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - OAB/MT Nº 13.394
ADVOGADO:ERICSON CESAR GOMES - OAB/MT Nº 8.301-B
Vistos etc.
Cuida-se de ação de impugnação de mandato eletivo ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, em
desfavor da Coligação "Ipiranga Em primeiro Lugar" e outros, todos qualificados.
Narra a peça preambular, em resumo, que os candidatos impugnados tiveram suas candidaturas
registrada pela prefalada coligação, formada pela comunhão de esforços entre o Partido
Progressista (PP), Partido Democratas (DEM), Partido Soliedariedade (SD), sendo que apresentou
à Justiça Eleitoral seus candidatos à eleição proporcional formada por 11 (onze) homens e 05
(cinco) mulheres, com o que teria preenchido o percentual mínimo de 30% de candidaturas do
sexo feminino.

Todavia, discorre a peça ministerial que as candidatas Daniela Alencar e Silva, Irani de Moraes e
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Todavia, discorre a peça ministerial que as candidatas Daniela Alencar e Silva, Irani de Moraes e
Nadja Lopes de Moraes Souza não o eram de fato, pois não faziam campanha e não buscavam os
votos de eleitores.
Destarte, acrescenta o Ministério Público Eleitoral que as suspeitas, após o pleito, foram
confirmadas, na medida em que referidas candidatas não receberam nenhum voto, caracterizando
candidaturas fictícias.
E instaurado o Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE) respectivo, consultado o Cartório
Eleitoral, constatou-se, através do controle de gasto de campanhas, que não foram encontrados
impressos e santinhos para panfletagem, papeis e adesivos, anúncios, etc.
Além, argumenta o parquet na peça inicial que as cópias das prestações de contas das candidatas
alhures determinadas, extrai-se que elas utilizaram valores irrisórios e se limitaram a contrair
despesas com "serviços de terceiros".
Por fim, diante do que o Ministério Público classificou como fraude ou abuso de poder, requereu a
procedência da ação para desconstituir todos os mandatos relativos aos candidatos do sexo
masculino obtidos pela coligação, dos titulares e dos suplentes impugnados e, via de
consequência, a declaração de nulidade dos votos atribuídos aos referidos candidatos da
Coligação impugnada, redistribuindo-se os votos conquistados.
Com a exordial, juntou-se documentos (fls.22/292).
Recebida a inicial, (fl.293), os impugnados foram devidamente notificados (fls.294/338), e
apresentaram defesa (fls.340/347, 349/356, 358/365, 367/374, 376/383, 385/392, 394/403, 405
/412, 414/421, 423/430, 432/439, 441/448, 450/457, 459/466, 469/476, 478/485, 488/495).
Em audiência (fl.639), as representadas Daniela Alencar e Silva, Irani de Moraes e Nadja Lopes de
Moraes Souza foram ouvidas.
Em seus memoriais (fls.646/648), em compêndio, o Ministério Público Eleitoral requereu a
procedência da ação, nos termos do ajuizamento. Por sua vez, a defesa dos representados juntou
uma fotografia (fl.643).
É a síntese do necessário. Decido.
Trata-se de ação de impugnação de mandato eletivo, manejada pelo Ministério Público Eleitoral,
em desfavor da Coligação "Ipiranga em primeiro Lugar" e outros, todos qualificados, pretendendo o
reconhecimento de fraude e abuso de poder por parte dos representados, de maneira que sejam
desconstituídos os mandatos dos titulares e suplentes porquanto teriam lançado 03 (três)
candidaturas fictícias do sexo feminino, com o fito de preencher a cota determinada pelo art.10,
§3º, da lei 9.504/97.
Sobre a adequação da via eleita, a ação que tem por finalidade a impugnação de mandatos
eletivos obtidos por meio de fraude é a AIME, prevista no art. 14, § 10, da CF. Assim, alinhava-se
que a vocação da AIME é justamente apurar a ocorrência de fraude, abuso do poder econômico,
político ou de autoridade, bem como o uso indevido dos meios de comunicação, como na espécie.
Prestigiando o regramento constitucional, o TSE expressamente acatou a possibilidade de se
apurar fraude à cota de gênero por meio de AIME nos autos do REspe no 1-49/PI, da relatoria do
então Ministro Henrique Neves da Silva, conforme se pode conferir do trecho da ementa a seguir
transcrito:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. CORRUPÇÃO.
FRAUDE. COEFICIENTE DE GÊNERO. 2. O conceito da fraude, para fins de cabimento da ação
de impugnação de mandato eletivo (art. 14, § 10, da Constituição Federal), é aberto e pode
englobar todas as situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade do mandato

eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei. A inadmissão da
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eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei. A inadmissão da
AIME, na espécie, acarretaria violação ao direito de ação e à inafastabilidade dà jurisdição.
Recurso especial provido.
Nesse ponto, é de se reconhecer que, de acordo com os precedentes do TSE, existem duas
formas de impugnação de eventual fraude à cota de gênero, quais sejam: AIJE e AIME.
Sobre o mérito da ação, registre-se que nas eleições proporcionais de 2016 no Município de
Ipiranga do Norte/MT, a Coligação "Ipiranga em Primeiro Lugar", requereu o registro das
candidaturas ao cargo de vereador, de Daniela Alencar e Silva, Nadja Lopes de Moraes Souza e
Irani de Moraes, além daquelas do sexo masculino, consoante se observa com clarividência dos
documentos amealhados aos autos (fls.258/261, p. ex.).
Pois bem. A figura da fraude à lei se desenvolveu a partir da diferença identificada entre os atos
contra legem, no qual se considera na interpretação apenas a textualidade da norma, e os atos
contrários à mens legis, classificação que leva em conta também a finalidade vinculada à
disposição legal: o chamado espírito da lei, mais modernamente denominado de elemento
teleológico[1]. A fraude à lei se verifica na presença de dois elementos: (i) a realização de atos
formalmente lícitos, que observam a dicção de determinada norma legal; e (ii) a obtenção de um
resultado proibido pela legislação. Segundo o entendimento majoritário, a caracterização da fraude
à lei dispensa investigações acerca da intenção do indivíduo no sentido de praticar os atos
formalmente lícitos a fim de obter o resultado vedado pela legislação, bastando a verificação
objetiva daqueles dois elementos específicos.
Na definição de José Carlos Moreira Alves[2], "quando o ato preserva a letra da lei, mas ofende o
espírito dela, o ato é de fraude à lei"'. A fraude à lei, a rigor, é uma espécie do gênero violação à lei
ou ilegalidade: quando a violação é direta, trata-se de ato contra legem; quando a afronta é
indireta, o ato será in fraudem legis, mas, de todo modo, terá havido violação da norma legal.
De acordo com a moldura fática firmada pelo MPE, a Coligação "Ipiranga em Primeiro Lugar", teria
indicado, com fraude à lei, as candidaturas de 03 (três) três candidatas.
Nesse diapasão, passada a data das eleições, o parquet ajuizou ação de inpugnação de mandato
eletivo em desfavor de todos os candidatos e partidos que compunham a coligação, à exceção de
02 (dois) deles, do sexo feminino, Susana Teixeira e Rosilei Eva Picininn, que efetivamente
concorreram ao pleito, eis que apontou, em compêndio, fraude no preenchimento da cota mínima
de gênero de 30% de candidaturas femininas, visto que algumas das candidatas escolhidas em
convenção não praticaram atos de campanha, não receberam votos e ainda, não tiveram gastos
condizentes com a qualidade de candidato.
Com efeito, calha vincar que o caso dos autos demanda minucioso exame não apenas pela
complexidade da matéria sob o ponto de vista jurídico, mas também em virtude de sua
repercussão social e do papel ativo e contínuo que esta Justiça Especializada desempenha
visando assegurar a plena inclusão das mulheres no processo democrático corolário da garantia
fundamental de isonomia de gênero (art. 50, I, da CF).
A cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político, princípios insertos no art. 110
da Constituição Federal de 1988 representam três dos mais importantes fundamentos de um
verdadeiro Estado Democrático de Direito e irradiam-se em inúmeros pilares de um país que
deseja ser - e ser reconhecido como - minimamente igualitário e tolerante, destacando-se, como
um de seus corolários, a isonomia de gênero.
A relevância e a imperativa necessidade da plena isonomia de gênero possuem tal magnitude que
a Constituição Federal não se contenta em assentar no caput do art. 50 que "todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza", especificando de modo ainda mais claro e
direto, logo a seguir no inciso 1, que "homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações".
No decorrer dos 25 anos seguintes à promulgação da Constituição Federal, a legislação
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No decorrer dos 25 anos seguintes à promulgação da Constituição Federal, a legislação
infraconstitucional tem procurado incorporar essa garantia fundamental nas mais diversas áreas da
vida e searas do direito.
Especificamente quanto ao jogo político-democrático, exsurgem do ordenamento jurídico pátrio
inúmeras disposições legais que visam incentivar e assegurar a efetiva participação feminina nas
eleições e, em última análise, amainar o dramático quadro de um país que possui baixíssima
representatividade de mulheres em mandatos eletivos apesar de contar com maioria feminina em
sua população.
Essa grave e inaceitável distorção é enfatizada com muita propriedade na doutrina de José Jairo
Gomes[3] ao se abordar a cota de gênero estabelecida pelo legislador nos processos de registro
de candidatura (art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97[4]):
"Por quota eleitoral de gênero compreende-se a ação afirmativa que visa garantir espaço mínimo
de participação de homens e mulheres na vida política do país. Seu fundamento encontra-se nos
valores atinentes à cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político que fundamentam
o Estado Democrático Brasileiro (CF, art.1º, II, III e IV)."
Nesse rumo de ideias, a implementação da quota se dá por meio da reserva de certo número de
vagas que os partidos podem lançar para as eleições proporcionais, ou seja, de deputados e
vereadores.
Conquanto se aplique indistintamente a ambos os sexos, a enfocada ação afirmativa foi pensada
para resguardar a posição das mulheres que, sobretudo por razões ligadas à tradição cultural, não
desfrutam de espaço relevante no cenário político brasileiro, em geral controlado por homens.
Nesse âmbito, a discriminação contra a mulher constitui desafio a ser superado. Ainda nos dias de
hoje, é flagrante o baixo número de mulheres na disputa pelo poder político em todas as esferas do
Estado; ainda menor é o número de mulheres que efetivamente ocupam os postos público-eletivos.
Tais constatações são de todo lamentáveis em um país em que o sexo feminino forma a maioria
da população.
Além, conforme registrado pelo senso demográfico realizado pelo IBGE em 2012, a população
feminina era, naquele ano, de 51% do total contra 49% da masculina. Também são maioria nas
universidades e instituições de ensino superior, respondendo, ademais, por expressiva fatia dos
mercados de trabalho e consumo.
Os dados estatísticos das eleições municipais de 2016 são significativos. Revelam o quanto é
baixo o efetivo acesso de mulheres aos cargos político-eletivos. Dos 5.481 prefeitos eleitos,
apenas 641 são mulheres, o que representa 11,69% do total. Já para vereador, foram eleitos
50.036 homens, mas apenas 7.820 mulheres, o que constitui 15,62% do total de eleitos para as
Câmaras Municipais.
Nesse contexto, importante rememorar que, segundo o levantamento estatístico do TSE produzido
nas eleições de 2016, 16.131, candidatos terminaram a eleição sem ter recebido sequer um voto.
Consoante referido levantamento, o número de mulheres candidatas que não receberam voto foi
de 14.417, ao passo que homens nessa situação somaram 1.714, o que demonstra a considerável
quantidade de "candidaturas laranjas de mulheres".[5]
Em meio aos inúmeros esforços de todos os órgãos governamentais e setores da sociedade a fim
de assegurar dignidade e isonomia plenas às mulheres, há de se lembrar a atuação contínua,
proativa e firme da Justiça Eleitoral na consecução desses objetivos nas frentes jurisdicional,
administrativa, acadêmica e propagandística.
Vale frisar, por oportuno, que a presença na política e a proteção de direitos das mulheres são
importantes indicadores da qualidade da democracia (LIJPHART, Arend. Modelos de democracia:
desempenho e padrões de governo em 36 países. Editora Record, 2003.), e é "condição
indispensável de realização da igualdade política" (MOISÉS, José Alvaro; SANCHEZ, Beatriz
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indispensável de realização da igualdade política" (MOISÉS, José Alvaro; SANCHEZ, Beatriz
Rodrigues. Representação política das mulheres e qualidade da democracia: o caso do Brasil. In:
O Congresso Nacional, os partidos políticos e o sistema de integridade: representação,
participação e controle interinstitucional no Brasil contemporâneo/José Alvaro Moisés (org.). - Rio
de Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung, 2014. P. 97.).
Assim, e em vista da vedação ao retrocesso com relação a todas as normas e interpretações
jurisdicionais aplicadas no intento de aumentar a participação das mulheres na política no Brasil, é
que há que se analisar a questão que hora se projeta.
Fixados esses relevantíssimos aspectos sobre a participação feminina no processo eleitoral e na
política, frise-se, ainda observando as lições de José Jairo Gomes[6], que a prova da ocorrência de
fraude na cota de gênero deve levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso, a
denotar o incontroverso objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o
legislador pretendeu assegurar no art. 10, §3º, da Lei 9.504/97. Confira-se:
"Consiste a fraude em lançar a candidatura de mulheres que na realidade não disputarão o pleito.
São candidaturas fictícias. Os nomes femininos são arrolados na lista do partido tão somente para
atender à necessidade de preenchimento do mínimo de 30%, viabilizando-se, com isso, a
presença do partido e de seus candidatos nas eleições. Trata-se, portanto, de burlar a regra legal
que instituiu a ação afirmativa direcionada ao incremento da participação feminina na política.
Embora esse tipo de fraude se perfaça na fase do registro de candidatura, em geral os indícios de
sua ocorrência aparecem depois do pleito, sendo evidenciados por situações como a ausência de
votos à candidata, a não realização de campanha, a inexistência de gasto eleitoral, a não
transferência nem arrecadação de recursos - nesses últimos casos a prestação de contas aparece
zerada. Note-se, porém, que tais eventos, sozinhos, não significam necessariamente que houve
fraude ou que a candidatura em questão foi fraudulenta. É mister que o contexto seja bem
ponderado, afinal, não é impossível que surjam obstáculos que tornem muito difícil ou impeçam a
candidata de levar adiante sua campanha, ou mesmo que simplesmente se desinteresse ou não se
empolgue com ela."
Ademais, evidente que o magistrado forma a sua convicção pela livre apreciação dos fatos
públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou
fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público
de lisura eleitoral, nos moldes do que preceitua o art.23, da LC 64/90.
A propósito, confira-se a jurisprudência do TSE acerca do mencionado dispositivo:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES DE 2014. IMPUTAÇÃO DE
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (ART. 41-A DA LEI 9.504/1997) AO GOVERNADOR E VICEGOVERNADOR DE ESTADO DO AMAZONAS. CONFIGURAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE
CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS (ART. 73, 1, DA LEI 9.504/1997.AUSÊNCIA DE
PROVA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA FINS ELEITORAIS. PROVIMENTO PARCIAL
DOS RECURSOS PARA AFASTAR IMPUTAÇÃO DA CONDUTA VEDADA. CASSAÇÃO DOS
DIPLOMAS. 1. Em relação à imputação da prática de captação de sufrágio há, no caso concreto,
conjunto probatório suficientemente denso para evidenciar tanto a compra de votos por parte de
terceiro não candidato, quanto a ciência do candidato em relação ao ilícito. Possibilidade de
utilização de indícios para a comprovação da participação direta ou indireta, do candidato ou do
seu consentimento ou, ao menos, conhecimento da infração eleitoral, vedada apenas a
condenação baseada em presunções sem nenhum liame com os fatos narrados nos autos (art. 23
da LC 64/1990). Precedentes: ED-RO 2.098; AgR-Respe 399.403.104. No caso, são elementos
capazes de comprovar, além de qualquer dúvida razoável, a ciência do candidato quanto à
operação de captação ilícita de sufrágio: (i) o local em que ocorreu a oferta e promessa de
vantagens em troca de votos, (ii) o envolvimento, direto ou indireto, de pessoas ligadas ao
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2019 - n. 3063

Cuiabá, segunda-feira, 09 de dezembro de 2019

62

vantagens em troca de votos, (ii) o envolvimento, direto ou indireto, de pessoas ligadas ao
candidato por vínculos político e familiar, e (iii) a relação contratual da autora da conduta com o
governo estadual. Precedentes: RCED 755, AgR-Respe 8156-59, Respe 42232-85. Desprovimento
dos recursos ordinários de José MeIo de Oliveira e José Henrique de Oliveira quanto à
configuração da captação ilícita dei sufrágio, prevista no art. 41-A da Lei 9.504/1997, mantendo-se
a decisão do TER-AM no sentido de cassar os diplomas dos representados e aplicar-lhes pena de
multa no valor de 50 mil Ufirs. [..] (TSE, RO 2246-61/AM, redator para acórdão Min. Roberto
Barroso, DJE de 10/6/2017) - grifamos.
Na espécie, há prova suficiente a evidenciar a burla quanto às candidaturas de Daniela Alencar e
Silva, Irani de Moraes e Nadja Lopes de Moraes Souza, da Coligação "Ipiranga em Primeiro Lugar."
Sobre o mérito da demanda, observa-se os documentos anexos à exordial, em que se nota a lista
de candidatos com 0 (zero) votos válidos no Estado de Mato Grosso. Não por coincidência,
somente o nome de mulheres aparece na lista (fls.24/30), dentre elas, está o nome das
representadas (fl.31), pertencentes a coligação "Ipiranga em Primeiro Lugar."
Destarte, sobre a prova oral colhida, extrai-se o depoimento de Irani de Moraes, que, em resumo,
declarou que foi feita a "chapa", tudo "certinho", porém, quando chegou no momento da disputa
eleitoral, afirmou que "EU FUI PROIBIDA DE PEDIR VOTOS", porque segundo a pessoa que lhe
orientou, se ganhasse votos, iria tirar votos de outros da Coligação.
Além, informou que em razão disso, apear de ter comparecido às urnas para votar, não recebeu
votos, ou seja, nem ela mesmo pôde votar em si, por orientação de terceira pessoa, a mesma que
teria lhe chamado para ser candidata.
Ainda, referida representada informou não teve gastos de campanha, mas que reside em Ipiranga
há 20 anos, motivo pelo qual "tem muito conhecimento", ou seja, receberia muitos votos se fizesse
campanha, porém, como disse, não o fez, sendo que ficou chateada por estar respondendo ação,
pois "não precisaria disso", dando a entender que se dependesse de sua vontade, teria realizado a
campanha e disputado o pleito efetivamente.
Por sua vez, a representada Nadja Lopes de Moraes Souza, em epítome, disse que foi convidada
para se candidatar, porém disseram para, em princípio, não pedir votos, "para esperar, esperar",
porém ficou doente, por isso não realizou campanha, todavia, ressaltou que por tal razão não foi
"incomodada" como ocorreu com a candidata Irani.
Por fim, afirmou a candidata representada, em lamento, que "ficou feio", porque fazem uma regra
para que 30% das mulheres se elejam, porém, "fazem uma manipulação" para "entrar só os
homens, podem observar."
Contou também que quando entrou não sabia que seria dessa forma, e ao final do depoimento,
decretou "na verdade, a cidade é pequena e tem pouco eleitor eles não deixaram as mulheres
pedirem mais votos para não tirar...", votos deles, complementou a representante do MPE.
Além, informou que isso não ocorreu só com as mulheres da Coligação, mas em geral, e se os
homens pudessem, não deixariam as mulheres entrar em "lugar nenhum".
Por fim, a representada Daniela Alencar e Silva disse que não realizou campanha porque se
mudou de cidade, no início da disputa, e comunicou o partido, mas de forma verbal, e como o
Partido tinha advogado achou que ele daria continuidade ao procedimento de desligamento.
Some-se a isso que, sobre as candidatas impugnadas, as despesas constantes do ajuste contábil
de campanha são extremamente semelhantes e, ademais, não há qualquer notícia de gastos com
propaganda.
Verifica-se, portanto, no caso em concreto, que houve um conluio da Coligação para que
candidaturas fictícias fossem lançadas, com o fito de atingir a cota de gênero.
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As palavras das candidatas representadas falam por si só! E somamos à elas os dados objetivos
extraídos dos autos, como a ausência de gastos com campanha condizentes com a condição de
candidatas, e o fato de não terem recebido votos.
A gravidade dos fatos é incontroversa tanto pelas circunstâncias acima, explorando mulheres com
o objetivo de burlar regras constitucionais e legais que visam estabelecer a plena isonomia de
gênero, como pela repercussão da na legitimidade da disputa.
E embora, de acordo com a jurisprudência do TSE, aspectos quantitativos, a exemplo do número
de votos potencialmente obtidos com a prática, não se afigurem decisivos para que se caracterize
o ilícito, trata-se de fator que pode ser aquilatado no exame de cada caso concreto.
Na espécie, o registro de três candidaturas femininas fraudulentas na coligação permitiu número
maior de homens na disputa, cuja soma de votos, por sua vez, foi contabilizada em favor das
respectivas alianças, culminando, ao fim, em quociente partidário favorável a elas (art. 107 do
Código Eleitoral10), que puderam concorrer e eleger mais candidatos aos cargos de vereador.
Em conclusão, caracteriza fraude, para fins eleitorais, a burla à quota mínima de gênero de 30% de
candidaturas (art. 10, § 31, da Lei 9.504/97), em verdadeira afronta ao princípio da isonomia (art.
51, 1, da CF/88) e, ainda, aos esforços envidados pelo legislador, pela Justiça e pela sociedade
para eliminar toda e qualquer conduta que, direta ou indiretamente, diminua ou exclua o relevante
e imprescindível papel das mulheres no cotidiano pessoal, profissional e político do país.
Nesse sentido, para corroborar a tese, importante colocar em destaque a recente decisão do TSE
no julgamento do RESPE 193-92.2016.6.18.0018/PI, em que se lastreia a presente decisão:
RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO. VICE-PREFEITO. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. FRAUDE. COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. 1. O TRE/PI, na linha da sentença, reconheceu fraude
na quota de gênero de 30% quanto às candidaturas das coligações Compromisso com Valença I e
II ao cargo de vereador nas Eleições 2016, fixando as seguintes sanções: a) cassação dos
registros das cinco candidatas que incorreram no ilícito, além de sua inelegibilidade por oito anos;
b) cassação dos demais candidatos registrados por ambas as chapas, na qualidade de
beneficiários. 2. Ambas as partes recorreram. A coligação autora pugna pela inelegibilidade de
todos os candidatos e por se estender a perda dos registros aos vencedores do pleito majoritário,
ao passo que os candidatos pugnam pelo afastamento da fraude e, alternativamente, por se
preservarem os registros de quem não anuiu com o ilícito. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO. DIRIGENTES PARTIDÁRIOS. SÚMULA 24/TSE. REJEIÇÃO. 3. O TRE
/PI assentou inexistir prova de que os presidentes das agremiações tinham conhecimento da
fraude, tampouco que anuíram ou atuaram de modo direto ou implícito para sua consecução,
sendo incabível citá-los para integrar a lide como litisconsortes passivos necessários. Concluir de
forma diversa esbarra no óbice da Súmula 24/TSE. TEMA DE FUNDO. FRAUDE. COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. ROBUSTEZ. GRAVIDADE. AFRONTA. GARANTIA
FUNDAMENTAL. ISONOMIA. HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF/88. 4. A fraude na cota
de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre homens e mulheres que o
legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 - a partir dos ditames
constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo político, à cidadania e à dignidade da pessoa
humana - e a prova de sua ocorrência deve ser robusta e levar em conta a soma das
circunstâncias fáticas do caso, o que se demonstrou na espécie. 5. A extrema semelhança dos
registros nas contas de campanha de cinco candidatas - tipos de despesa, valores, data de
emissão das notas e até mesmo a sequência numérica destas - denota claros indícios de
maquiagem contábil. A essa circunstância, de caráter indiciário, somam-se diversos elementos
específicos. 6. A fraude em duas candidaturas da Coligação Compromisso com Valença I e em
três da Coligação Compromisso com Valença II revela-se, ademais, da seguinte forma: a) Ivaltânia
Nogueira e Maria Eugênia de Sousa disputaram o mesmo cargo, pela mesma coligação, com
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três da Coligação Compromisso com Valença II revela-se, ademais, da seguinte forma: a) Ivaltânia
Nogueira e Maria Eugênia de Sousa disputaram o mesmo cargo, pela mesma coligação, com
familiares próximos (esposo e filho), sem nenhuma notícia de animosidade política entre eles, sem
que elas realizassem despesas com material de propaganda e com ambas atuando em prol da
campanha daqueles, obtendo cada uma apenas um voto; b) Maria Neide da Silva sequer
compareceu às urnas e não realizou gastos com publicidade; c) Magally da Silva votou e ainda
assim não recebeu votos, e, além disso, apesar de alegar ter sido acometida por enfermidade,
registrou gastos - inclusive com recursos próprios - em data posterior; d) Geórgia Lima, com
apenas dois votos, é reincidente em disputar cargo eletivo apenas para preencher a cota e usufruir
licença remunerada do serviço público. 7. Modificar as premissas fáticas assentadas pelo TRE/PI
demandaria reexame de fatos e provas (Súmula 24/TSE). CASSAÇÃO. TOTALIDADE DAS
CANDIDATURAS DAS DUAS COLIGAÇÕES. LEGISLAÇÃO. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.
PUBLICADOS. 8. Caracterizada a fraude e, por conseguinte, comprometida a disputa, não se
requer, para fim de perda de diploma de todos os candidatos beneficiários que compuseram as
coligações, prova inconteste de sua participação ou anuência, aspecto subjetivo que se revela
imprescindível apenas para impor a eles inelegibilidade para eleições futuras. Precedentes. 9.
Indeferir apenas as candidaturas fraudulentas e as menos votadas (feito o recálculo da cota),
preservando-se as que obtiveram maior número de votos, ensejaria inadmissível brecha para o
registro de "laranjas", com verdadeiro incentivo a se "correr o risco", por inexistir efeito prático
desfavorável. 10. O registro das candidaturas fraudulentas possibilitou maior número de homens
na disputa, cuja soma de votos, por sua vez, contabilizou-se para as respectivas alianças,
culminando em quociente partidário favorável a elas (art. 107 do Código Eleitoral), que puderam
então registrar e eleger mais candidatos. 11. O círculo vicioso não se afasta com a glosa apenas
parcial, pois a negativa dos registros após a data do pleito implica o aproveitamento dos votos em
favor das legendas (art. 175, §§ 3º e 4º, do Código Eleitoral), evidenciando-se, mais uma vez, o
inquestionável benefício auferido com a fraude. 12. A adoção de critérios diversos ocasionaria
casuísmo incompatível com o regime democrático. 13. Embora o objetivo prático do art. 10, § 3º,
da Lei 9.504/97 seja incentivar a presença feminina na política, a cota de 30% é de gênero. Manter
o registro apenas das candidatas também afrontaria a norma, em sentido contrário ao que
usualmente

ocorre.

INELEGIBILIDADE.

NATUREZA

PERSONALÍSSIMA.

PARCIAL

PROVIMENTO. 14. Inelegibilidade constitui sanção personalíssima que incide apenas perante
quem cometeu, participou ou anuiu com a prática ilícita, e não ao mero beneficiário. Precedentes.
15. Embora incabível aplicá-la indistintamente a todos os candidatos, constata-se a anuência de
Leonardo Nogueira (filho de Ivaltânia Nogueira) e de Antônio Gomes da Rocha (esposo de Maria
Eugênia de Sousa), os quais, repita-se, disputaram o mesmo pleito pela mesma coligação, sem
notícia de animosidade familiar ou política, e com ambas atuando na candidatura daqueles em
detrimento das suas. CASSAÇÃO. DIPLOMAS. PREFEITA E VICE-PREFEITO. AUSÊNCIA.
REPERCUSSÃO. SÚMULA 24/TSE. 16. Não se vislumbra de que forma a fraude nas candidaturas
proporcionais teria comprometido a higidez do pleito majoritário, direta ou indiretamente, ou mesmo
de que seria de responsabilidade dos candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito. Conclusão
diversa esbarra na Súmula 24/TSE. CONCLUSÃO. MANUTENÇÃO. PERDA. REGISTROS.
VEREADORES. EXTENSÃO. INELEGIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CHAPA MAJORITÁRIA. 17.
Recursos especiais dos candidatos ao cargo de vereador pelas coligações Compromisso com
Valença I e II desprovidos, mantendo-se cassados os seus registros, e recurso da Coligação
Nossa União É com o Povo parcialmente provido para impor inelegibilidade a Leonardo Nogueira e
Antônio Gomes da Rocha, subsistindo a improcedência quanto aos vencedores do pleito
majoritário, revogando-se a liminar e executando-se o aresto logo após a publicação
(precedentes). (TSE, Relator: Ministro Jorge Mussi, DJe de 4.10.2019).
De outro vértice, salienta-se que reconhecida a fraude quanto a algumas das candidaturas
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De outro vértice, salienta-se que reconhecida a fraude quanto a algumas das candidaturas
femininas da coligação epigrafada, a sanção de perda dos registros alcança indistintamente toda a
aliança proporcional, dado que caracterizada a fraude da cota de gênero, não se requer, para fim
de perda de diploma de todos os candidatos que compuseram as coligações, prova inconteste de
sua participação ou anuência, aspecto subjetivo que se revela imprescindível apenas para se
impor ou não a eles inelegibilidade para eleições futuras.
Em outras palavras, evidenciada conduta que comprometa a disputa eleitoral, quebrando a
isonomia entre os candidatos, impõe-se cassar os registros ou diplomas de todos os beneficiários,
cabendo ao órgão julgador definir sua atuação no ilícito apenas para fim de inelegibilidade, que
possui natureza personalíssima.
Indeferir apenas as candidaturas fraudulentas e as menos votadas (feito o recálculo da cota),
preservando-se as que obtiveram maior número de votos, como decidido pelo TSE no julgado
acima ementado, ensejaria inadmissível brecha para o registro de "laranjas", com verdadeiro
incentivo a se "correr o risco", por inexistir efeito prático desfavorável.
Com efeito, o registro de três candidaturas femininas fraudulentas na coligação permitiu número
maior de homens na disputa, cuja soma de votos, por sua vez, foi contabilizada em favor da
respectiva aliança, culminando, ao fim, em quociente partidário favorável a elas (art. 107 do Código
Eleitoral), que puderam então registrar e eleger mais candidatos aos cargos de vereador.
E sobre a sanção de inexigibilidade, melhor sorte também não assiste aos representados, pois na
espécie, o que se observa é uma declaração enganosa de vontade de todos os representados pela
formação da lista de candidatos, com o único fim de produzir uma situação aparente de
cumprimento da regra de cotas. Há uma arquitetura simulada entre os envolvidos para resultar
uma aparência exterior de ato jurídico válido, criando uma situação aparente.
Ocorre que no caso em concreto, trata-se de pequenina cidade do Estado de Mato Grosso, com
pouco mais de 05 (cinco) mil habitantes, de modo que se conclui, facilmente, que todos os atores
da corrida eleitoral anuíram com a fraude, porquanto tinham ciência de quem era realmente
candidato de verdade, e quem o era de forma fictícia, na medida em que todas as poucas ruas da
cidade podem ser facilmente percorridas pelos demais representados, como também porque todos
os atores políticos se conhecem pelo nome e atividade exercida, inclusive.
E lembramos que houve por parte das candidatas representadas declaração no sentido de que
foram proibidas de realizar campanha eleitoral!
Nesse diapasão, tenho que todos da coligação sabiam que o registro das candidaturas das
pessoas inquiridas tinham o único propósito de preencher o sistema de cotas de gênero, assim
como os candidatos do sexo masculino, e os Presidentes de Partido Político, também sabiam da
fraude, desde o momento em que enviaram o DRAP à Justiça Eleitoral.
Portanto, há, na hipótese dos autos, de se cogitar que a conduta fraudulenta esteve disseminada
no âmbito de toda a estrutura da aglutinação de legendas que concorreram naquela circunscrição.
Assim, a conduta dos vinculados à coligação, é de elevada reprovabilidade, em face da relevância
e do esforço da sociedade brasileira em corrigir essa histórica assimetria entre a população
feminina e seu reflexo na titularização de cargos eletivos, é certo que a fraude na formação da
chapa, relativamente à reserva de vagas às mulheres, não guarda relação estreita com a isonomia
entre as candidaturas.
Há que se reconhecer, portanto, as especificidades que o caso comporta. Entre elas, o fato de que
a inserção indevida de nomes de mulheres como candidatas sem que de fato o fossem, tem uma
única finalidade, qual seja, permitir a apresentação de um maior número de candidaturas pelo
Partido ou Coligação, no caso, com a possibilidade de inserção de outros nomes de homens.
Nesse contexto, a cassação dos mandatos dos responsáveis pela fraude com a manutenção dos
votos para o Partido ou Coligação em nada repercutiria na esfera de direitos do Partido, que
seguiria beneficiado pelos votos obtidos de forma ilícita pelos candidatos cassados. Assim o
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votos para o Partido ou Coligação em nada repercutiria na esfera de direitos do Partido, que
seguiria beneficiado pelos votos obtidos de forma ilícita pelos candidatos cassados. Assim o
reconhecimento da nulidade dos votos obtidos pelos candidatos e candidatas cassadas em
decorrência de fraude à cota é medida que se impõe.
Declarada, portanto, a nulidade dos votos obtidos pelos candidatos e pelas candidatas cassadas,
imperativo o recálculo dos quocientes eleitorais e partidários.
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de impugnação de mandato eletivo, e por
consequência, aplico em desfavor de todos os representados a cassação dos diplomas e registros,
com lastro no artigo 14, §10, da Constituição Federal, e com fulcro no art.1º, I, "d", da Lei
Complementar nº 64, de 1990, aplico a sanção de inelegibilidade prevista no artigo 22, XIV, da LC
n.64/60, à todos os representados, pelo prazo de 08 (oito) anos.
Declaro, portanto, a nulidade dos votos obtidos pelos candidatos e pelas candidatas cassadas, de
modo que imperativo o recálculo dos quocientes eleitorais e partidários.
Portanto, no caso de procedência da AIME por fraude à cota de gênero, ou seja, fraude no registro
do DRAP, todos os votos obtidos pelo partido ou coligação na eleição proporcional serão anulados.
Os votos são invalidados para todos os fins; não se aproveitam para ninguém e necessariamente
desencadeiam: ou a renovação das eleições, caso comprometida mais da metade dos votos da
circunscrição, nos termos do art. 224 do CE; ou a retotalizaçâo dos votos da eleição proporcional
na circunscrição,
caso metade ou menos da votação tenha sido comprometida.
A retotalização ocorre porque, nos termos do art. 106 do CE, apenas os votos válidos devem ser
incluídos no cálculo do quociente eleitoral. Os votos anulados em razão da fraude, antes incluídos,
devem ser, portanto, excluídos, o que leva, necessariamente, à modificação dos quocientes
eleitoral e partidário, e à redistribuição das cadeiras entre os demais partidos e coligações.
Ciência ao MPE. Intimem-se.
Sem custas.
Sorriso/MT, em 03 de dezembro de 2019.
[1] Homero Prates, Atos simulados e atos em fraude da lei, 1958, p. 315: "A teoria dos atos in
fraudem legis não decorre senão da aplicação do princípio atinente ao dissídio entre o sentido
literal do texto e o seu espírito, entre a verba legis e a sententia ou mens legis, que sempre
prevalece em todos os casos de dúvida ou divergência sobre qual tenha sido o conteúdo efetivo,
real, da vontade do legislador".
[2] José Carlos Moreira Alves, As figuras correlatas da elisão fiscal, Revista forum de direito
tributário 1:18-9, 2003.
[3]GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 413-420.
[4] Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a
Câmara Legisativa as assembleias legislativas e as câmaras municipais no total de até 150%
(cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher, salvo:
(...).
§ 3º. Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação
preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo.
[5]

Disponível

em:

http:/www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Novembro/mais-de-16-mil-

candidatos-tiveram-votacao-zerada-nas-eleicoes-2016.
[6]Ob. cit. , p. 421.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

INQUÉRITO - PROCESSO Nº 267-66.2016.6.11.0043
Requerente: Ministério Público Eleitoral
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Requerente: Ministério Público Eleitoral
Requerido: Segredo de Justiça
Advogados: Flávio de Pinho Masiero OAB/MT 13.967; Ana Carolina Moreira da Silva Masiero OAB
/MT 23.400/O; José Antônio Biazão Basso OAB/MT 21.707; Diego Henrique Bonetti OAB/MT
22.803.
Vistos etc.
À míngua de indícios suficientemente fortes de autoria e materialidade da infração eleitoral no
presente feito, acolho a cota ministerial de fls. 166/168, e determino o arquivamento dos autos,
mediante as cautelas de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento acaso se mostre necessário.
Notifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 05 de dezembro de 2019.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 45ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600002-04.2019.6.11.0045
CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
AUTOS Nº 0600002-04.2019.6.11.0045
ASSUNTO: DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
INTERESSADO: HUGUINEI CUSTÓDIO RIBEIRO, PARTIDO DOS DEMOCRATAS DEM E
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB.
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado para apurar possível duplicidade de filiação partidária do eleitor
HUGUINEI CUSTÓDIO RIBEIRO.
Constas na informação de fl. 02 que o eleitor em epígrafe se filiou, no dia 21/03/2016, no Partido
dos Democratas DEM e no Partido da Social Democracia Brasileira PSDB.
Notificados a apresentarem defesa, as partes interessadas quedaram-se silentes.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pela manutenção da filiação mais recente (documento
nº 151771).
É o relatório. Decido.
Com efeito, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95 havendo coexistência de
filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o
cancelamento das demais .
Ocorre que, após consulta ao Sistema FILIA da Justiça Eleitoral, verificou-se que o eleitor de fato
se filiou na mesma data a duas agremiações partidárias diferentes.
Entretanto, o Sistema não permite aferir em qual das duas agremiações se filiou primeiro e qual
seria a filiação mais recente, numa análise de horas, minutos e segundos.
Dessa forma, em não sendo possível precisar qual é a filiação mais antiga e a mais recente, e não
havendo manifestação das partes interessadas, outra saída não resta que não seja o
cancelamento de ambas as filiações partidárias.
Em face do exposto, DETERMINO o cancelamento de ambas as filiações partidárias do eleitor
HUGUINEI CUSTÓDIO RIBEIRO
Publique-se. Registre-se. Intime-se via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Após as anotações necessárias no FILIA, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
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Cumpra-se.
Pedra Preta/MT, 5 de dezembro de 2019.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600008-11.2019.6.11.0045
CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO AUTOS Nº 060000993.2019.6.11.0045
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL PESSOA
FÍSICA - ELEIÇÕES GERAIS 2018.
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
REPRESENTADA: PATRÍCIA TRENTINI FACHIN.
Vistos etc.
Cuida-se de REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL, com
fulcro nos arts. 23 e 24-C, § 3º, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 29, § 4º, IV, da Resolução TSE nº
23.553/2017, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em desfavor de PATRÍCIA
TRENTINI FACHIN, em virtude de suposta realização de doação para campanha em patamar
acima do permitido pela legislação eleitoral.
Pugna em suma: o deferimento liminar da quebra do sigilo fiscal da pessoa física representada e
que os valores doados sejam informados pela Receita Federal; pelo recebimento e processamento
da Representação de acordo com o rito previsto no art. 22 da Lei Complementar n. 64/90; a
decretação de Segredo de Justiça; a notificação da pessoa física representada e a procedência da
presente representação.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, há que se deferir o recebimento da presente representação, eis que tempestiva e
formalmente escorreita.
No tocante a quebra de sigilo fiscal, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
a decisão que defere a quebra de sigilo fiscal deve ser fundamentada, indicando-se
expressamente os motivos ou circunstâncias que autorizam a medida (AAG nº 5993/SP, relator
Min. Carlos Eduardo Caputo Bastos, publicado no DJ, em 03.02.2006, p. 171).
Também de acordo com a Corte Superior, o direito aos sigilos bancários e fiscal não configura
direito absoluto, podendo ser ilidido desde que presentes indícios ou provas que justifiquem a
medida, sendo indispensável a fundamentação do ato judicial que a defira (AMS nº 3326/SO,
relator Min. Carlos Eduardo Caputo Bastos, publicado no DJ em 05.08.2005, p. 254).
Admite o TSE, como se vê, a decretação de quebra de sigilo fiscal, todavia sem que se
desrespeitem as liberdades asseguradas pela Constituição Federal.
Coaduna-se o entendimento da Corte, pois, com aquele exposto por Gilmar Ferreira Mendes,
Inocêncio Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco. De acordo com os constitucionalistas, o sigilo
(...) haverá de ser quebrado em havendo necessidade de preservar um outro valor com status
constitucional, que se sobreponha ao interesse na manutenção do sigilo. Além disso, deve estar
caracterizada a adequação da medida ou fim pretendido, bem assim a sua efetiva necessidade i. é,
não se antever outro meio menos constritivo para alcançar o mesmo fim. O pedido de quebra de
sigilo bancário ou fiscal deve estar acompanhado de prova da sua utilidade. Cumpre, portanto, que
se demonstre que a providência requerida é indispensável, que ela conduz a alguma coisa , vale
dizer, que a incursão na privacidade do investigado vence os testes da proporcionalidade por ser
adequada e necessária (em Curso de Constitucional , Editora Saraiva, 3ª edição, 2008, p. 386).
No caso em tela, não há negar a imprescindibilidade da medida, eis que pressupõe o ilícito
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No caso em tela, não há negar a imprescindibilidade da medida, eis que pressupõe o ilícito
perseguido um desborde na doação realizada, cujo norte aritmético assenta-se sobre o valor do
rendimento bruto declarado pela pessoa jurídica doadora à SRFB, no ano anterior ao da eleição.
Em outras palavras, consistindo a transgressão na realização de doação de campanha em valor
superior a 10% (dez por cento) do rendimento bruto auferido pela doadora no ano antecedente,
conclui-se que somente com a quebra de seu sigilo fiscal poder-se-ia constatar a sua existência e,
ademais, o seu montante.
Não se negue, ainda, a existência de outros valores constitucionais a serem protegidos, como, por
exemplo, a legitimidade das eleições, de todo ameaçada se se arriscasse a quebra da igualdade
de oportunidade entre os candidatos, por influência do poder econômico, além da efetiva aplicação
da lei eleitoral, corolários dos princípios democrático e republicano.
Revela-se o pedido liminar, pois, de análise sui generis, a dispensar a aferição do periculum in mora
. É que seu acatamento, para além assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, condiciona
o próprio desenrolar do processo. É dizer: sem a quebra do sigilo fiscal não há como avançar no
deslinde da causa.
O fumus boni iuris, de outro lado, há que ser perquirido, sendo incontestavelmente revelado, no
caso, pela informação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com a qual a
representada realizou doação em valor superior ao permitido por lei.
Diante do exposto, forçoso reconhecer o interesse da Justiça na obtenção das informações
solicitadas pelo Ministério Público Eleitoral, o que autoriza a decretação da quebra do sigilo fiscal,
de acordo com o art. 198 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, para qualquer
fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de qualquer informação, obtida em
razão do ofício, sobre a situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e
sobre a natureza, e o estado de seus negócios ou atividades.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo, unicamente, os casos previstos no artigo
seguinte e os de requisição regular da autoridade judiciária no interesse da justiça.
Sendo assim e levando-se em conta o fato de que no âmbito judicial, a quebra do sigilo bancário
não exige prévia oitiva do investigado (Mendes, Coelho e Branco, obra citada, p. 387) -, RECEBO
a presente Representação, a qual deverá ser processada pelo rito previsto no art. 22 c/c o art. 1º, I,
p , ambos da Lei Complementar 64/90; DETERMINO A CITAÇÃO da representada, após a juntada
nos autos das informações fornecidas pela Receita Federal, para, querendo, no prazo de 5 (cinco)
dias, apresentar defesa, juntada de documentos e rol de testemunhas, se for o caso, bem como
DEFIRO, com base em todo o exposto, inaudita altera parte, o pedido liminar apresentado pelo
Ministério Público, resguardando, por óbvio, à defesa o direito ao contraditório, a ser manejado de
forma diferida, por ocasião da apresentação da defesa, se for o caso. Para tanto, DETERMINO
que se oficie à Secretaria da Receita Federal do Brasil para que forneça, em papel, no prazo de 10
(dez) dias, as informações quantos aos valores totais doados pela representada para as
campanhas nas Eleições Gerais de 2018, bem como forneça informações quantos aos
rendimentos brutos declarados pela pessoa física no exercício 2018, ano-calendário 2017,
informando ao final o valor que excedeu o limite legal.
Determino ao Cartório Eleitoral que certifique nos autos os valores doados pela pessoa física
representada.
Finalmente, a fim de que não se submeta o representado a constrangimento desmedido, determino
que o presente feito tenha seguimento em SEGREDO DE JUSTIÇA.
Intime-se o ilustre representante do Ministério Público.
Cumpra-se.
Pedra Preta-MT, 5 de dezembro de 2019.
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Pedra Preta-MT, 5 de dezembro de 2019.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600010-78.2019.6.11.0045
CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
AUTOS Nº 0600010-78.2019.6.11.0045 ASSUNTO: CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL - CITAÇÃO
- INTIMAÇÃO - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA PROPOSTA DE SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO.
DEPRECANTE: JUÍZO DA 10ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO.
DEPRECADO: JUÍZO DA 45ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Citem-se os acusados do teor da Denúncia.
Intime-os para comparecimento à audiência de proposta de Suspensão Condicional do Processo, a
ser realizada no dia 4 de março de 2020, às 8:30, no Fórum da Comarca de Pedra Preta/MT.
Cumpra-se expedindo-se o necessário.
Ciência ao Ministério Público.
Pedra Preta/MT, 5 de dezembro de 2019.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

ATOS DA 46ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600005-64.2019.6.11.0010
EDITAL DE INTIMAÇÃO N.º 165/2019
Processo n°: 0600005-64.2019.6.11.0010
Partido: Movimento Democrático Brasileiro MDB
Advogado(a): Everton Neves dos Santos - OAB/MT n° 15.257
Flaviana da Silva Menezes - OAB 26.720/O
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
Beltramini, nos autos em epígrafe, manda INTIMAR o partido, por meio dos seus advogados, para
que:
a) Junte aos autos a respectiva procuração da tesoureira do Partido, a senhora Mariuva Valentin
Chaves Silva.
PRAZO: 03 (três) 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 cinco dias de dezembro 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, 5 de dezembro de 2019.
Cláudio Martins Mendes Chefe de Cartório
Em Subst. Legal
Portaria nº 5/2018
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Portaria nº 5/2018

ATOS DA 48ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 65/2019
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 48ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais,
Torna público, que se encontram-se disponíveis no cartório da 48ª ZE/MT, as informações e os
documentos juntados no processo, bem como o parecer técnico e da manifestação ministerial que
pugnaram pela NÃO PRESTAÇÃO das Prestações de contas anuais - exercício 2018 a seguir,
para interessados se manifestarem, no prazo comum de três dias (art. 45, VII da Resolução TSE
23.546/2017)
MUNICÍPIOS COTRIGUAÇU E JURUENA/MT
Partido Político Processo nº

Município

Parecer Técnico Manifestação Ministerial

PRP

22-35.2019.6.11.0048

Cotriguaçu Não prestação

Não prestação

PSD

31-94.2019.6.11.0048

Cotriguaçu Não prestação

Não prestação

PDT

17-13.2019.6.11.0048

Juruena

Não prestação

Não prestação

PV

36-19.2019.6.11.0048

Juruena

Não prestação

Não prestação

E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo Senhor
Juiz Eleitoral publicar o presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e fixasse no átrio do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Cotriguaçu - MT, aos seis dias do mês de
dezembro do ano de dois mil e dezenove. Eu, Ítalo José Scolari Cararo, _________, Chefe de
Cartório em substituição, digitei e conferi o presente edital. Assinado por:
ÍTALO JOSÉ SCOLARI CARARO
Chefe de Cartório, em substituição
Portaria nº 05/2016

ATOS DA 57ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 52/2019 - ALISTAMENTOS, TRANSFERÊNCIAS, REVISÕES E
PEDIDOS DE 2ª VIA
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, MM. Juiz
Eleitoral em substituição desta Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que está
disponível para consulta no link
(http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-52-201920191206112635021-6fbfcf09681e3a12444ea50ba3a44065.pdf) a relação de operações eleitorais
(alistamentos, transferências, revisões e pedidos de 2ª via) realizados nesta 57ª Zona Eleitoral no
período compreendido entre 16/11/2019 a 30/11/2019, nos termos do art. 17, § 1º e art. 18, § 5º da
Resolução TSE nº 21538/03 c/c art. 77, II e art. 45, §§ 6º e 7º do Código Eleitoral, ficando neste
mesmo ato intimados os interessados para, querendo, interporem recurso contra o deferimento
/indeferimento de tais operações no prazo de 10 dias, contados desta publicação.

E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
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E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral em
substituição a publicação do presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado, nesta cidade de Paranatinga/MT, 6 de dezembro de 2019. Eu, EVANALDO DOS
REIS TEIXEIRA, Técnico Judiciário, digitei e conferi; que segue assinado pela Chefe de Cartório.
NADA MAIS.
ISLANDA LARISSA DIAS GARCIA DE ALMEIDA
Chefe de Cartório
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