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ATOS DA 3ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 2/2020
O Excelentíssimo Senhor DR DIEGO HARTMANN, Juiz da 3ª Zona Eleitoral em Substituição, no
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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O Excelentíssimo Senhor DR DIEGO HARTMANN, Juiz da 3ª Zona Eleitoral em Substituição, no
uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que se
encontra disponível em Cartório, em cumprimento ao art. 71, IV c/c 77, II, ambos do Código
Eleitoral, a relação de inscrições eleitorais cancelados por registro de falecimento, no âmbito deste
Juízo, no mês de dezembro de 2019, para eventual contestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
E, para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi expedido o presente Edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso pelo prazo de 10 (dez) dias.
Dado e passado nesta cidade de Rosário Oeste, aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil
e vinte. Eu, _____, Adriano Pereira Bueno, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi, com fundamento
na Portaria n.° 02/2015/3ªZE/MT.
ADRIANO PEREIRA BUENO
Chefe de Cartório

EDITAL N.º 44/2019
O Excelentíssimo Senhor DR RICARDO NICOLINO DE CASTRO, Juiz da 3ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que se
encontra disponível em Cartório, em cumprimento ao art. 71, IV c/c 77, II, ambos do Código
Eleitoral, a relação de inscrições eleitorais cancelados por registro de falecimento, no âmbito deste
Juízo, no mês de novembro de 2019, para eventual contestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
E, para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi expedido o presente Edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso pelo prazo de 10 (dez) dias.
Dado e passado nesta cidade de Rosário Oeste, aos dezenove dias do mês de dezembro do ano
de dois mil e dezenove. Eu, _____, Adriano Pereira Bueno, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi,
com fundamento na Portaria n.° 02/2015/3ªZE/MT.
ADRIANO PEREIRA BUENO
Chefe de Cartório

ATOS DA 6ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 01/2020 - RELATÓRIO DE AFIXAÇÃO DEZEMBRO/2019
EDITAL nº 01/2020
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 DEZEMBRO de 2019
relativas ao município de Cáceres, nos termos do relatório emitido pelo sistema ELO. Relatório de
atendimento 16/12/2019 a 31/12/2019: http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads
/anexos_de_normativos-edital-1-2020-20200109131729889-2c319e734240cdef200c6823dcd48f83.
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, Antonio Barbosa Ribeiro, Chefe de Cartório, o digitei e
assino autorizado pela Portaria nº 04/2013.
ANTONIO BARBOSA RIBEIRO
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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ANTONIO BARBOSA RIBEIRO
Chefe de Cartório, em substituição

EDITAL Nº 02/2020-RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES CANCELADAS POR
FALECIMENTO - DEZEMBRO DE 2019
EDITAL Nº 02/2020
Relação De Inscrições Canceladas Por Falecimento - Dezembro De 2019
A Excelentíssima Sra. Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, Juíza da 06ª Zona Eleitoral 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, a relação de inscrições eleitorais
cancelados por registro de falecimento constante no relatório anexo, no âmbito deste juízo, cuja
comunicação é relativa ao mês de dezembro de 2019, para eventual contestação, no prazo de 5
(cinco) dias. Relatório de Eleitores com ASE 019 - Cancelamento - Falecimento - novembro/2019:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-2-202020200110100116655-3a96724d16d55e2f2ed9f602f5b6488f.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 Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio do Cartório Eleitoral pelo prazo de
10 (dez) dias. Dado e passado nesta cidade de Cáceres, aos nove dias do mês de dezembro de
dois mil e dezenove. Eu, Antonio Barbosa Ribeiro, Chefe de Cartório, o digitei e assino autorizado
pela Portaria nº 04/2013.
ANTONIO BARBOSA RIBEIRO
Chefe de Cartório, em substituição

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
PROC. 16-70.2015.6.11.0047 - AP - INTIMAÇÃO
ADVOGADO: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - OAB/MT 5734
Em sede da audiência de justificação realizada em 03.12.2019 (fl. 731), a Defesa do acusado
Sandro Luís da Costa Saggin requereu o reconhecimento da prescrição e o reconhecimento de
indulto, o que foi afastado no mesmo ato por este magistrado.
Inconformado com o indeferimento das pretensões, a Defesa interpôs recurso de agravo em
execução no dia 19.12.2019 (fls. 733/741).
Vieram os autos conclusos para deliberação.
Ao compulsar os autos, verifico que o acusado Sandro Luís da Costa Saggin foi agraciado com a
benesse da suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 e seguintes da Lei nº. 9.099/95.
Não houve condenação criminal. Tampouco, trânsito em julgado.
Deste modo, tratando-se de processo ainda na fase de conhecimento, é manifestamente
inadmissível o manejo do agravo em execução.
Ademais, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois, além de a situação objurgada não
comportar recurso previsto na legislação eleitoral, houve erro grosseiro na interposição de recurso
manifestamente inadmissível, além de sua interposição ter ocorrido fora do prazo, ou seja,
somente foi interposto 16 (dezesseis) dias após a decisão proferida em audiência, da qual o
acusado e seu defensor saíram devidamente intimados.
Importante salientar que a jurisprudência não tem admitido a aplicação da fungibilidade recursal
nestas circunstâncias:

"[...] 4. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial no sentido de admitir
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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"[...] 4. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial no sentido de admitir
a incidência do princípio da fungibilidade recursal nas hipóteses estabelecidas no art. 581, do CPP,
caso não reste configurada a existência de erro grosseiro, prejuízo para a parte, má-fé ou a
inobservância do prazo estabelecido em lei para o recurso a ser substituído. Precedentes. [...]"
(AgInt no REsp 1725086/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05
/2018, DJe 25/05/2018).
[...] 2. Como é cediço, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que,
não obstante o princípio da fungibilidade recursal autorizar o recebimento de um recurso por outro,
é indispensável que se observe o prazo do recurso correto, a existência de dúvida objetiva, bem
como a não ocorrência de erro grosseiro. Dessa forma, cuidando-se de erro manifesto, uma vez
que a hipótese retratada não é capaz de gerar qualquer tipo de dúvida objetiva sobre o recurso
cabível, tem-se que não é possível aplicar ao caso o princípio da fungibilidade. 3. Recurso em
habeas corpus não conhecido. (RHC 42.394/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).28
Além disso, a regra de contagem de prazos estabelecida pelo art. 219, do CPC, não se aplica aos
feitos eleitorais, nos termos do art. 7º, da Resolução nº. 23.478/2016, do TSE.
Posto isso, ausentes os pressupostos recursais intrínsecos (cabimento) e extrínsecos
(tempestividade), deixo de receber o recurso interposto pelo acusado Sandro Luís da Costa Saggin.
Intimem-se a Defesa via DEJE e o Promotor de Justiça Eleitoral pessoalmente mediante entrega
dos autos com vista.
Intime-se pessoalmente o acusado para comparecer no cartório eleitoral por mais 15 (quinze)
vezes, conforme determinado na decisão de fl. 731.
Cumpra-se.
Barra do Garças/MT, 07.1.2020.
DOUGLAS BERNARDES ROMAO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 16ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
JUSTIÇA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
PROCESSO Nº: 56-09.2019.6.11.0016

PROTOCOLO Nº 11432/2019

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E OS GASTOS DE
RECURSOS NO PERÍODO DE CAMPANHA ELEITORAL DE 2018
PRESTADOR: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PMB - VILA RICA/MT
CNPJ: 24.795.596/0001-21

Nº CONTROLE: P35000498990MT0252718

DATA ENTREGA: 11/06/2019 ÀS 13H03MIN
ADVOGADO (A): JÉSSICA BATISTA DA SILVA - OAB/GO Nº 49.394
TIPO: FINAL
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1. Tratam os presentes autos de requerimento de regularização prestação de contas do PMB - Vila
Rica/MT, relativa às Eleições Gerais de 2018, que foi julgada como NÃO PRESTADAS, conforme o
processo: 53-88.2018.6.11.0016.
2. Procedidas as verificações nos documentos e informações constantes dos autos, observando-se
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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2. Procedidas as verificações nos documentos e informações constantes dos autos, observando-se
principalmente os preceitos ditados pela Lei n.º 9.504/97 e Resolução TSE n.º 23.553/2017,
destaca-se o seguinte:
2.1 Prestação de contas final entregue fora do prazo fixado pelo art. 52, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
2.2 Houve a publicação do Edital n.º 52/2019 informando a apresentação pelo Partido Político da
Prestação de Contas Final referente às Eleições Gerais 2018 e não houve interposição de
impugnação desta Prestação de Contas no prazo previsto.
2.3 Constatou-se na planilha disponibilizada pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria CCIA no Portal Corporativo do TRE-MT a ausência de repasse ou distribuição de recursos do
fundo partidário ao partido em análise.
2.4 De acordo com pesquisas no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE): nenhuma
doação de fundo partidário foi encontrada.
2.5 O Partido Político apresentou extratos bancários (fls. 33 a 44) do ano de 2018 e não há
movimentação financeira nestes documentos.
2.6 No Extrato de Prestação de Contas Final apresentado (fls. 07 a 10) há recurso estimável em
dinheiro no valor de 200,00 reais (receita) e baixa de recursos estimáveis em dinheiro com serviços
próprios prestados por terceiros no valor de 200,00 reais (despesa), que ao final apresenta saldo
zero.
2.7 Não foi constatado recebimento direto ou indireto de fontes vedadas.
2.8 Não foi constatado recebimento de recursos de origem não identificada.
3. Ao final, considerando o resultado da análise técnica realizada na prestação de contas,
manifesta-se este examinador:
a) Pela REGULARIZAÇÃO da Prestação de Contas de Campanha Eleitoral de 2018, com
restabelecimento do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e reversão da suspensão
do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
b) Em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação conforme
o artigo 76, da Resolução 23.553/2017 do TSE.
É o parecer. À consideração superior.
Vila Rica/MT, 10 de janeiro de 2020.
EVERTON DO NASCIMENTO NIZA
Chefe de Cartório

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
JUSTIÇA ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
PROCESSO Nº: 57-91.2019.6.11.0016

PROTOCOLO Nº 11445/2019

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E OS GASTOS DE
RECURSOS NO PERÍODO DE CAMPANHA ELEITORAL DE 2018
PRESTADOR: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PSB - VILA RICA/MT
CNPJ: 15.812.620/0001-00

Nº CONTROLE: P40000498990MT0986899

DATA ENTREGA: 11/06/2019 ÀS 13H13MIN
ADVOGADO (A): JÉSSICA BATISTA DA SILVA - OAB/GO Nº 49.394
TIPO: FINAL
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

1. Tratam os presentes autos de requerimento de regularização prestação de contas do PSB - Vila
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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1. Tratam os presentes autos de requerimento de regularização prestação de contas do PSB - Vila
Rica/MT, relativa às Eleições Gerais de 2018, que foi julgada como NÃO PRESTADAS, conforme o
processo: 56-43.2018.6.11.0016.
2. Procedidas as verificações nos documentos e informações constantes dos autos, observando-se
principalmente os preceitos ditados pela Lei n.º 9.504/97 e Resolução TSE n.º 23.553/2017,
destaca-se o seguinte:
2.1 Prestação de contas final entregue fora do prazo fixado pelo art. 52, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
2.2 Houve a publicação do Edital n.º 52/2019 informando a apresentação pelo Partido Político da
Prestação de Contas Final referente às Eleições Gerais 2018 e não houve interposição de
impugnação desta Prestação de Contas no prazo previsto.
2.3 Constatou-se na planilha disponibilizada pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria CCIA no Portal Corporativo do TRE-MT a ausência de repasse ou distribuição de recursos do
fundo partidário ao partido em análise.
2.4 De acordo com pesquisas no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE): nenhuma
doação de fundo partidário foi encontrada.
2.5 O Partido Político apresentou Nota Explicativa (fl. 06) informando que: "Não foi aberta conta
bancária específica de campanha para eleições 2018." e "O Diretório Municipal não tem conta
bancária aberta nesse exercício de 2018.". No Sistema SPCE consta que: "Não há extrato
eletrônico encaminhado pelas instituições financeiras para esse prestador de contas.".
2.6 No Extrato de Prestação de Contas Final apresentado (fls. 09 a 12) há recurso estimável em
dinheiro no valor de 200,00 reais (receita) e baixa de recursos estimáveis em dinheiro com serviços
próprios prestados por terceiros no valor de 200,00 reais (despesa), que ao final apresenta saldo
zero.
2.7 Não foi constatado recebimento direto ou indireto de fontes vedadas.
2.8 Não foi constatado recebimento de recursos de origem não identificada.
3. Ao final, considerando o resultado da análise técnica realizada na prestação de contas,
manifesta-se este examinador:
a) Pela REGULARIZAÇÃO da Prestação de Contas de Campanha Eleitoral de 2018, com
restabelecimento do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e reversão da suspensão
do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
b) Em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação conforme
o artigo 76, da Resolução 23.553/2017 do TSE.
É o parecer. À consideração superior.
Vila Rica/MT, 10 de janeiro de 2020.
EVERTON DO NASCIMENTO NIZA
Chefe de Cartório

ATOS DA 20ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N° 001/2020/20°ZE/MT
Protocolo: 3/2020
Requerente: LIBERDADE
A Senhora Simeres Albuquerque Godoy, Chefe de Cartório da 20ª Zona Eleitoral de Mato Grosso,
no uso de suas atribuições legais, e nos termos do que dispõe o artigo 15, da Resolução TSE n.º
23.571/2018, faz saber a todos que o presente virem ou dele tiverem conhecimento que o
LIBERDADE, partido ainda em formação, apresentou, nesta data, listas/formulários de assinaturas
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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LIBERDADE, partido ainda em formação, apresentou, nesta data, listas/formulários de assinaturas
de apoiamento à sua constituição perante esta Zona Eleitoral, nos termos do art. 9º da Lei 9.096
/1995, as quais se encontram disponíveis para consulta na sede deste Cartório Eleitoral, a fim de
que qualquer interessado possa, em petição fundamentada, impugná-la no prazo de 05 (cinco)
dias, contados da publicação do presente Edital.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, expedi o presente Edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio do Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Várzea Grande/MT, aos 07 de janeiro de 2020. Eu, Simeres
Albuquerque Godoy, Chefe de Cartório da 20ª ZE/MT, lavrei o presente e vai assinado, conforme
delegação expressa na Portaria 1/2013/20ªZE/MT.
SIMERES ALBUQUERQUE GODOY
Chefe de Cartório

ATOS DA 29ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 01/2020
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 nos termos do que dispõe o artigo 15 da Resolução TSE nº 23.571/2018,
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que o Partido
LIBERDADE apresentou, na data de 08/01/2020, por meio dos protocolos nº 41/2020 (Lote nº
MT00290000003) e nº 42/2020 (Lote nº MT00290000002), listas/formulários de assinaturas de
apoiamento à sua constituição perante o Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do artigo 9º da Lei
nº 9.096/1995, a qual se encontra disponível para consulta na sede deste Cartório Eleitoral, a fim
de que qualquer interessado possa, em petição fundamentada, impugná-la no prazo de 5 (cinco)
dias, contados da publicação do presente Edital. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio
Claro/MT, aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte. 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

EDITAL Nº 02/2020
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO e 2ª VIA (01/12/2019 a 15/12/2019)
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, 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 01 de dezembro de 2019 a 15 de dezembro 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-2-2020Diário 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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http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-2-202020200108091638166-1e517f692c046bc7fecea4d45c24a040.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 oito dias do mês de janeiro de dois mil e
vinte. 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

EDITAL Nº 03/2020
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO e 2ª VIA (16/12/2019 a 31/12/2019)
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, 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 dezembro de 2019 a 31 de dezembro 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-3-202020200108091800330-70d2a97307f1c9bf93d75bed8de1c9ea.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 oito dias do mês de janeiro de dois mil e
vinte. 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

EDITAL Nº 04/2020
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES CANCELADAS POR FALECIMENTO
DEZEMBRO 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 dezembro de 2019, para eventual contestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-4-202020200108091939122-1c020df3488f612f6aea66f39a5b959f.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 oito dias
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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prazo de 10 (dez) dias. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Claro/MT, aos oito dias
do mês de janeiro de dois mil e vinte. 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 38ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 2/2020 - INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
(PRAZO 3 DIAS)
Processo nº 23-50.2019.6.11.0038
Composição de Mesa Receptora
Mesário: Carlos Adriano de Araujo
Município: Santo Antônio do Leverger
O Excelentíssimo Senhor ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI, Juiz da 38ª ZE/MT, no uso de suas
atribuições legais e na forma da lei, FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele
conhecimento tiverem, em especial CARLOS ADRIANO DE ARAUJO, inscrição eleitoral nº 0310
1633 1821, filho de Elenir Maria de Araujo, nascido em 01/07/1993, em Cuiabá/MT, portador do
RG 2044840-6 SSP/MT e CPF 039.373.331-93, residente em endereço desconhecido, que fica
INTIMADO do teor da sentença abaixo, proferida nos autos em epígrafe, que arbitrou multa no
valor de R$ 70,28 (setenta reais e vinte e oito centavos), em razão de sua ausência aos trabalhos
eleitorais referente às Eleições de 2018, para que, querendo, apresente recurso no prazo de 3
(três) dias.
Teor da sentença: Vistos etc. Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo Cartório
Eleitoral da 38ª ZE/MT, em desfavor do eleitor Carlos Adriano de Araujo, em razão do não
comparecimento aos trabalhos eleitorais do 1º e 2º turno das Eleições de 2018. Foram juntados
aos autos a carta convocatória, espelho do cadastro eleitoral e fotocópia da ata da mesa receptora
de votos. Citado, o eleitor não se manifestou. É o sucinto relatório. Decido. Nos termos do art. 124
do Código Eleitoral, o eleitor que não comparecer aos trabalhos eleitorais tem o prazo de 30 dias
para justificar à autoridade judicial competente a sua ausência. As provas documentais juntadas
aos autos demonstram que o eleitor não apresentou justificativa para o não comparecimento aos
trabalhos eleitorais para qual foi convocado. Do exposto, nos termos do art. 9º, caput, do
Provimento nº 18/2012/CRE/MT e, ante a ausência do eleitor Matheus Augusto Delgado Ribeiro,
arbitro multa no valor de R$ 70,28 (setenta reais e vinte oito centavos), referente às Eleições 2018.
Publique-se. Intime-se, cientificando-se o eleitor do prazo de 30 (trinta) dias para comprovar o
pagamento da multa aplicada. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem que o mesário tenha
comprovado o pagamento, anote-se a multa no Livro de Inscrição de Multas Eleitorais, lavrando-se
o respectivo termo. Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpridas as formalidades legais,
arquivem-se os autos, com as anotações nos controles internos. Santo Antônio do Leverger/MT, 10
de dezembro de 2019. Alexandre Paulichi Chiovitti Juiz da 38ª ZE/MT
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 da Justiça Eletrônico (DJE/TRE
/MT) por três edições consecutivas, e disponibilizado no átrio do Cartório Eleitoral, nos termos do
artigo 11, parágrafo único, do Provimento CRE/MT nº 18/2012.

Do que para constar, eu, Antoniony Marques de Oliveira Costa, técnico judiciário e chefe de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Do que para constar, eu, Antoniony Marques de Oliveira Costa, técnico judiciário e chefe de
cartório, digitei e, ao final, assino o presente edital, por força da Portaria nº 5/2015/38ªZE-MT
(DEJE nº 1983, ano 2015).
Santo Antônio do Leverger-MT, 8 de janeiro de 2020.
ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA
Chefe de Cartório

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
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 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
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, 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
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
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 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
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 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

ATOS DA 41ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
CITAÇÃO - AÇÃO PENAL Nº 60-05.2018.6.11.0041
EDITAL DE CITAÇÃO N. 76/2019
Para conhecimento das pessoas interessadas, e demais efeitos legais publica-se o seguinte edital:
PROCESSO N. 60-05.2018.6.11.0041 - Classe AP - Protocolo n. 1.394/2018.
Autor: Ministério Público Eleitoral.
Réu: Alex Leopoldino Negris de Oliveira.
OBJETO: De ordem do MM. Juiz Eleitoral, Dr. Renato José de Almeida Costa Filho, faço a
publicação do presente edital de CITAÇÃO para que o réu apresente defesa por escrito, no prazo
de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interessa a sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar provas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo
sua intimação, quando necessário - art. 396 e ss do CPP -, com redação dada pela lei n. 11.719
/08, que deverá ser indagado (a), possuir condições de constituir advogado (a) nos autos ou se
pretende a nomeação de Advogado (a) Dativo/Defensor(a) Público(a) para proporcionar a sua
defesa, e, nesse caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor. Deve ser
advertido, ainda, de que não apresentada a resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado defensor
para oferecê-la - § 2° do art. 396-A do CPP, com redação incluída pela lei n. 11.719/08, dando-lhe
ciência de que o processo seguirá sem a presença do acusado que deixar de comparecer a
qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar novo
endereço ao Juízo - CPP, art.367.
DENÚNCIA: a íntegra da denúncia pode ser acessada por meio do link:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/copia_de_processo-60-05.2018.6.11.00412018-1.394-2018-20191209114736783-766395f699d4962f85d8bc1256068746.pdf
E, para que chegue ao conhecimento de todos e, ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,
mandou que se expedisse o presente Edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral, em 15 (quinze) edições, e afixado no átrio do Cartório Eleitoral. NADA MAIS. Dado e
passado aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, Araputanga-MT. Eu,
Armistrong Rutilho Charbel Monteiro - Chefe de Cartório - o fiz digitar e assino.
Araputanga-MT, 09 de dezembro de 2019.
ARMISTRONG RUTILHO CHARBEL MONTEIRO
Chefe de Cartório

ATOS DA 46ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO N.º 003/2020
Processo n°: 20-45.2017.6.11.0045
Partido: Solidariedade - SD
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Partido: Solidariedade - SD
Por ordem da Meritíssima Juíza da 46ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, Doutora Milene
Aparecida Pereira Beltramini, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este
Juízo, situado na Rua Filinto Muller n.º 1165 - Vila Operária, em Rondonópolis, tramita os autos de
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2016 - PARTIDO SOLIDARIEDADE SD
OBJETO: Dar ciência da r. sentença ao Diretório Estadual no qual suspendeu a cota do Fundo
Partidário pelo prazo de 03 (três) meses (04/09/2019 à 04/12/2019), tendo em vista que não foi
encontrado no endereço informado no Sistema SGIP.
SENTENÇA: "Vistos etc. Trata-se de Prestação de Contas Anuais do Partido Político - PARTIDO
SOLIDARIEDADE - SD relativa ao exercício financeiro de 2016, no município de Rondonópolis/MT.
As contas foram apresentadas e, após análise da equipe técnica foi constatada a ausência de
peças previstas no artigo 34, da Resolução do TSE (fls. 42/44). Intimado para regularização, o
partido manteve-se inerte (fls. 51). Citado nos termos do artigo 38, da Resolução 23.464/2015TSE, o partido político novamente quedou-se silente (fls. 69 e 83). Consta à fls. 77/79, parecer
técnico conclusivo, opinando pela desaprovação das contas. O representante do Ministério Público
Eleitoral manifestou pela desaprovação das contas (fls. 80 e 85/86). Vieram os autos conclusos. É
o relatório. Examinados. Decido. Inicialmente, cumpre salientar que aos partidos políticos é
imposto o dever de prestar contas à Justiça Eleitoral anualmente, conforme preveem os artigos 17
, III , da Constituição Federal e artigo 32 da Lei nº 9.096 /95. "Art. 17. É livre a criação, fusão,
incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime
democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os
seguintes preceitos: (...) III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;""Art. 32. O partido está
obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia
30 de abril do ano seguinte." Coube a Resolução TSE n. 23.464/2015, revogada pela Resolução
TSE n. 23.546/2017 disciplinar sobre as prestações de contas, que no caso dos autos, há que se
aplicar os termos da Resolução do TSE revogada, em razão do que dispõe o artigo 76, da
Resolução do TSE vigente: "Art. 76. Revogada a Resolução-TSE nº 23.464/2015 , sem prejuízo de
sua aplicação nos exercícios de 2016 e 2017, na forma do art. 65, § 3º." (grifei) Destarte, o setor
técnico desta especializada constatou a existência de diversas irregularidades, ante a ausência de
notas fiscais que comprovem que os gastos apurados estão em conformidades com norma
eleitoral, bem como a falta das peças descritas à fls. 42/44, emitindo, para tanto, parecer pela
desaprovação das contas. Citado, o partido quedou-se inerte, o que inviabiliza a aprovação das
contas constantes nos autos. Esse é o entendimento jurisprudencial: "ELEIÇÕES 2016. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESAPROVAÇÃO. AUSENCIA DE
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. FALHA QUE MACULA A REGULARIDADE DAS
CONTAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Subsiste, na espécie, irregularidade apta a
macular a confiabilidade das contas, a saber: - Descumprimento da intimação para apresentar a
comprovação dos gastos referentes ao serviço de panfletagem, que representam 42,68% do total
das despesas financeiras de campanha. 2. Falha que compromete a regularidade das contas,
ensejando a sua desaprovação, nos termos do art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/15. 3.
DESPROVIMENTO do recurso. (Recurso Eleitoral nº 57151, TRE/RJ, Itaguaí/RJ, Relatora Cristina
Serra Feijó, DJE 22.05.2018). Em face do exposto e ante a presença de inconsistências que
comprometem regularidade e confiabilidade da prestação de contas sob análise, acolho a cota
ministerial e julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo Partido Político - PARTIDO
SOLIDARIEDADE - SD relativas ao exercício financeiro de 2016, no município de Rondonópolis
/MT, nos termos do art. 46, III, "a" e "b" , da Resolução TSE 23.464/2015 e, em decorrência, aplico
as sanções previstas no art. 49, dessa Resolução c/c 37, da Lei nº 9096/95, impondo o dever de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2020 - n. 3077

Cuiabá, segunda-feira, 13 de janeiro de 2020

15

/MT, nos termos do art. 46, III, "a" e "b" , da Resolução TSE 23.464/2015 e, em decorrência, aplico
as sanções previstas no art. 49, dessa Resolução c/c 37, da Lei nº 9096/95, impondo o dever de
restituir os valores recebidos do fundo partidário e aplicados de forma irregular com o acréscimo de
10% a título de multa, bem como a estabelece a suspensão do recebimento de novos recursos
oriundos do fundo partidário pelo período de 03 (três) meses. Intime o partido político, na pessoa
do seu representante legal, do teor desta decisão, dando ciência ao representante do Ministério
Público Eleitoral. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com
baixa e anotações necessárias. Sem custas. Publique. Registre. Cumpra. Rondonópolis - MT, 12
de agosto de 2019."
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou
publicar o presente Edital no Diário Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso.
Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020.
CLÁUDIO MARTINS MENDES
Chefe de Cartório, em substituição

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N.º 004/2020
Processo n°: 20-45.2017.6.11.0045
Partido: Solidariedade - SD
Por ordem da Meritíssima Juíza da 46ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, Doutora Milene
Aparecida Pereira Beltramini, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este
Juízo, situado na Rua Filinto Muller n.º 1165 - Vila Operária, em Rondonópolis, tramita os autos de
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2016 - PARTIDO SOLIDARIEDADE SD
OBJETO: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO SOLIDARIEDADE,
tendo em vista que não foi encontrado no endereço informado no Sistema SGIP, localizado na Rua
São Luiz, nº 580, Bairro Lixeira, Cuiabá/MT, CEP 78.010-350, para que no prazo de 15 (quinze)
dias (Res. TSE nº 23.546/2017, art. 49, § 3º, II e III c/c art. 60, I, "a" e III, "a", 1 a 4) informe a este
Juízo a existência ou não de repasse de cotas do Fundo Partidário ao Diretório Municipal do
Solidariedade, e, em caso positivo, proceda: a) Ao desconto e retenção dos recursos provenientes
do Fundo Partidário destinado ao órgão sancionado, de acordo com as regras e critérios de que
trata o inciso II do art. 3º;
b) Destinação da quantia retida à conta única do Tesoura Nacional; c) Juntada ao processo de
prestação de contas a respectiva GRU. 2. Ressalta-se que incide atualização monetária e juros
moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento (art. 60, § 1º).
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou
publicar o presente Edital no Diário Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso.
Rondonópolis, 10 de janeiro de 2020.
CLÁUDIO MARTINS MENDES
Chefe de Cartório, em substituição

ATOS DA 51ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 03/2020 - LISTA DE APOIAMENTO
Prazo: 5 dias
O Exmº Senhor Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz da 51ª Zona Eleitoral, no uso de suas
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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O Exmº Senhor Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz da 51ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais, e nos termos do que dispõe o artigo 15 da Resolução TSE nº 23.571/2018, e o
Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela Portaria nº 08/2016/51ª ZE, torna público a
todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que o LIBERDADE, partido em
formação, apresentou, lista/formulário de assinaturas de apoiamento à sua constituição perante o
Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do art. 7º, §1º, da Lei 9.096/1995, protocolado sob o número
50/2020 , os quais se encontram disponíveis para consulta na sede deste Cartório Eleitoral, a fim
de que qualquer interessado possa, em petição fundamentada, impugná-los no prazo de 5 (cinco)
dias, contados da publicação do presente edital.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Cuiabá/MT, aos
dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte (10/01/2020).
EDER DA SILVA RODRIGUES
Chefe de Cartório

SENTENÇAS
EXTINÇÃO DO PROCESSO
Proc. nº 1-34.2015.6.11.0037 - Prot. 2.056/2015
Exequente: União (PFN)
Executado: Wilson Pereira dos Santos
Vistos.
Demonstrada a satisfação integral do crédito da União, mediante pagamento voluntário, declaro
extinta a dívida e promovo a extinção do processo, nos termos do art. 924, II, do CPC.
Intimem-se.
Cuiabá-MT, 07 de janeiro de 2020.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 55ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N. 02/2020 - 55ª ZE - CUIABÁ-MT
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES, REVISÕES E TRANSFERÊNCIAS
O Excelentíssimo Senhor Walter Pereira de Souza, M.M. Juiz da 55ª Zona Eleitoral de Cuiabá MT, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que se encontra
disponível em Cartório, aos partidos políticos e eleitores, para consulta pelo prazo de dez dias, a
relação de requerimentos de alistamentos, revisões, segunda vias e transferências deferidas e
processadas dos eleitores pertencentes a esta 55ª Zona Eleitoral, relativas ao período de 16 de
dezembro de 2019 a 31 de dezembro 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 6.996/97.
FAZ SABER ainda, que não houve no período acima mencionado, requerimentos indeferidos.
Ficam cientes os delegados dos Partidos Políticos, que cabe recurso do deferimento do RAE no
prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação deste Edital no DJE/MT. E, para que ninguém
possa alegar ignorância no futuro, foi expedido o presente Edital, que será afixado no lugar de
costume no Cartório Eleitoral, bem como publicado no DEJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral
de Mato Grosso, cujo link para acesso da relação de eleitores encontra-se disponível no endereço
eletrônico http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-2Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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eletrônico http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-22020-20200110095824865-880586d4e5f14efb9bf98c466503b307.pdf
Dado e passado em 10 de janeiro de 2020. Eu, _________, Cassia Patricia da Costa Aguiar Vieira,
Chefe de Cartório em Substituição da 55ª Zona Eleitoral , que o digitei, conferi e subscrevi, por
ordem do M.M. Juiz Eleitoral.
CASSIA PATRICIA DA COSTA AGUIAR VIEIRA
Chefe de Cartório, em substituição

EDITAL Nº 01/2020/55ªZE/MT
CASSIA PATRÍCIA DA COSTA AGUIAR VIEIRA, Chefe de Cartório da 55ª Zona Eleitoral, em
Substituição, no uso das suas atribuições legais, e nos termos do que dispõe o artigo 15, da
Resolução TSE nº 23.571/2019, FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento que o PARTIDO LIBERDADE, ainda em formação, apresentou nas datas de 18/12
/2019 e 07/01/2020 os Ofícios respectivamente de nºs MT312/2019 e MT610/2019, em conjunto
com lista/formulário de assinaturas de apoiamento de eleitores com objetivo de obter o seu registro
perante o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL nos termo do art. 9º da Lei 9.096/1995, cujas listas
se encontram disponíveis para consulta na sede deste Cartório Eleitoral a fim de que qualquer
interessado possa, em petição fundamentada, impugná-las no prazo de 5 (cinco) dias, contados da
publicação do presente EDITAL. Dado e passado no município de Cuiabá, aos 10 dias do mês de
janeiro de dois mil e vinte.
CASSIA PATRICIA DA COSTA AGUIAR VIEIRA
Chefe de Cartório, em substituição

EDITAL N. 03/2020 - 55ª ZE - CUIABÁ-MT
RELAÇÃO DE ÓBITOS
O Excelentíssimo Senhor Walter Pereira de Souza, M.M. Juiz da 55.ª Zona Eleitoral de Cuiabá/MT,
no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento e a quem possa
interessar, nos termos do artigo 71, IV c/c o artigo 77, ambos do Código Eleitoral, a relação das
inscrições eleitorais canceladas por registro de falecimento, no âmbito deste juízo, no período de
16 de DEZEMBRO de 2019 à 31 de DEZEMBRO de 2019, para eventual contestação, no prazo de
5 (cinco) dias, a qual se encontra disponível para consulta no átrio do Fórum Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou o
MM Juíz Eleitoral que expedisse o presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral, cujo link para acesso da relação de eleitores encontra-se disponível no endereço
eletrônico:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-3-202020200110095651506-8e9774411a8bd0e61118012bf5489ca7.pdf
e no átrio do Fórum Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso,
aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e vinte (10/01/2020)
CASSIA PATRICIA DA COSTA AGUIAR VIEIRA
Chefe de Cartório, em substituição

ATOS DA 57ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 01/2020 - ALISTAMENTOS, TRANSFERÊNCIAS, REVISÕES E
PEDIDOS DE 2ª VIA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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PEDIDOS DE 2ª VIA
De ordem da Excelentíssima Senhora Drª. LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, MMª. Juíza
Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que está
disponível para consulta no link
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-1-202020200110072710753-98c163344feb0e6663e2a0cfe72ade4c.pdf
a relação de operações eleitorais (alistamentos, transferências, revisões e pedidos de 2ª via)
realizados nesta 57ª Zona Eleitoral no período compreendido entre 16/12/2019 a 31/12/2019, nos
termos do art. 17, § 1º e art. 18, § 5º da Resolução TSE nº 21538/03 c/c art. 77, II e art. 45, §§ 6º e
7º do Código Eleitoral, ficando neste mesmo ato intimados os interessados para, querendo,
interporem recurso contra o deferimento/indeferimento de tais operações no prazo de 10 dias,
contados desta publicação.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou a Excelentíssima Juíza Eleitoral a
publicação do presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado, nesta cidade de Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020. Eu, DAIANE RITTER
MOREIRA, Servidora Requisitada, digitei e conferi; que segue assinado pelo Chefe de Cartório.
NADA MAIS.
EVANALDO DOS REIS TEIXEIRA
Técnico Judiciário
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