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ATOS DO PLENO
ACÓRDÃOS
PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 22/2020
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO Nº 27754
PROCESSO Nº 474-92.2016.6.11.0034 - CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE
DIREÇÃO MUNICIPAL - CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT - 34ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES
2016
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE CHAPADA DOS
GUIMARÃES/MT
ADVOGADO(S): JOSÉ ANTÔNIO ROSA - OAB: 5.493./MT LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB:
7.860/MT MARIA HELENA SILVA ROSA - OAB: 22.168./MT CÁSSIA REGINA ATTILIO BARBOSA
GARCIA - OAB: 8.818/MT
RELATOR: DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2016.
PARTIDO POLÍTICO. ÓRGÃO MUNICIPAL. SENTENÇA DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
CONTRIBUIÇÃO DE FILIADO PREVISTA NO ESTATUTO PARTIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
PRESUNÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECEITA. MATÉRIA CORRELATA À PRESTAÇÃO
ANUAL DE CONTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O fato de constar no regimento interno da agremiação a possibilidade, em tese, de auferir
receita com a contribuição dos seus filiados, não permite presumir que tais receitas foram
efetivamente recebidas.
2. Eventual alegação de ausência de contabilização de contribuição de filiado deveria ser objeto de
análise de prestação de contas de exercício financeiro do partido.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR-Relator
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá-MT, aos onze dias
do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 57/2020
Dispõe sobre o horário de funcionamento e a prestação de serviço extraordinário no período
compreendido entre 15 a 21 de fevereiro de 2020, em virtude do Fechamento do Cadastro Eleitoral
da Eleição Suplementar 2020 - Senado Federal.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
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da Eleição Suplementar 2020 - Senado Federal.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 19, XI, do Regimento Interno deste Tribunal,
Considerando que a Resolução TRE-MT 2.404/2020 fixa o dia 21 de fevereiro como a última data
para o eleitor que pretende votar na eleição de 26 de abril de 2020 solicitar operações de
alistamento, transferência e revisão;
Considerando a intensa procura pelos serviços eleitorais nos dias que antecedem o fechamento do
Cadastro Eleitoral e o compromisso da Justiça Eleitoral em prestar serviços de qualidade; e
Considerando o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 686.2020-9 (SEI);
RESOLVE
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º O horário de funcionamento dos Cartórios Eleitorais e das Centrais de Atendimento ao
Eleitor do Estado de Mato Grosso e os critérios para a realização do serviço extraordinário, no
período compreendido entre 15 e 21 de fevereiro de 2020, dar-se-ão nos termos desta Portaria,
sem prejuízo das disposições insertas na Resolução TSE nº 22.901/2008, alterada pela Resolução
TSE nº 23.497/2016.
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Art. 2º No período de 17 a 21 de fevereiro de 2020, os Cartórios Eleitorais e as Centrais de
Atendimento ao Eleitor deverão funcionar, nos dias úteis, das 7h30 às 18h30, ininterruptamente,
conforme a seguir:
I - das 7h30 às 8h e das 18h às 18h30: atividades internas;
II - das 8h às 18h: atendimento ao público.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos Postos Eleitorais que possuam horário de
funcionamento diferenciado, previamente autorizado pelo Tribunal ou pelo Juízo Eleitoral.
Art. 3º No dia 15 de fevereiro de 2020, os Cartórios Eleitorais e as Centrais de Atendimento ao
Eleitor deverão funcionar das 9h às 17h, em regime de plantão.
DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
Art. 4º Fica autorizada a realização de serviço extraordinário, no período citado no art. 1º,
independentemente de pedido, observados os seguintes limites diários:
I - 2 (duas) horas em dias úteis;
II - 8 (oito) horas no dia 15 de fevereiro de 2020.
Parágrafo único. No dia 15 de fevereiro de 2020, o limite de plantonistas ficará a critério do Juízo
dos Cartórios Eleitorais e Centrais de Atendimento ao Eleitor, devendo-se observar a capacidade
de atendimento de cada unidade.
Art. 5º No dia 21 de fevereiro de 2020, caso haja necessidade de serviço, o limite previsto no art.
4º, I, poderá ser extrapolado em até 2 horas.
Art. 6º A escala de servidores que laborarão no dia 15 de fevereiro de 2020 deverá ser registrada
no Módulo Escala do Sistema de Gestão de Pessoas (SGP Web), pelos titulares das unidades até
o dia 17 de fevereiro de 2020.
Art. 7º O início do cômputo do serviço extraordinário, para fins de remuneração em pecúnia ou
retribuição em folgas compensatórias, dar-se-á após a 8ª hora diária efetivamente trabalhada, a
partir da qual deverá ser observado o intervalo intrajornada de 1 (uma) hora.
Parágrafo único. Para o servidor que possui jornada de trabalho diária distinta estabelecida em lei,
o cômputo do serviço extraordinário dar-se-á após o cumprimento da carga horária a que estiver
submetido, observando-se, em todos os casos, o intervalo intrajornada.
Art. 8º O serviço extraordinário será retribuído em pecúnia condicionado à disponibilidade
orçamentária.

Parágrafo único. Somente na hipótese de não haver disponibilidade orçamentária o serviço
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. 3099

Cuiabá, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020

4

Parágrafo único. Somente na hipótese de não haver disponibilidade orçamentária o serviço
extraordinário será convertido em folgas compensatórias, com prazo de fruição até 31 de
dezembro de 2021, nos termos da Resolução TSE nº 22.901, de 12 de agosto de 2008.
Art. 9º É vedada a realização de serviço extraordinário em horário noturno realizado entre 22 (vinte
e duas) e 5 (cinco) horas, salvo autorização emanada da Diretoria Geral do TRE-MT.
Art. 10 Os servidores requisitados, cedidos, removidos ou lotados provisoriamente neste Tribunal
deverão comprovar a remuneração percebida no órgão de origem, encaminhando o comprovante
de remuneração à Seção de Preparação e Conferência da Folha de Pagamento/CP.
Art. 11 Não será autorizado e nem considerado para fins de pagamento em pecúnia ou retribuição
em folga compensatória o serviço extraordinário prestado fora dos limites estabelecidos nesta
Resolução.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12 Os Cartórios Eleitorais e a Assessoria de Comunicação Social deverão conferir ampla
publicidade dos horários de atendimento estabelecidos nesta Portaria.
Art. 13 Aplicam-se os limites estabelecidos no art. 4º aos servidores da Secretaria do Tribunal
convocados por Ordem de Serviço do Diretor-Geral para auxiliarem os Cartórios Eleitorais nas
atividades relacionadas ao fechamento de cadastro.
Art. 14 Os casos omissos serão decididos pelo Diretor-Geral.
Art. 15 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PROCESSO 0601310-50.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601310-50.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Juiz de Direito 2 - Luís Aparecido Bortolussi Júnior
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALINE STEINKE DEPUTADO ESTADUAL, ALINE STEINKE
Advogados do(a) REQUERENTE: JAIME ULISSES PETERLINI - MT10600/O, ANGELICA LUCI
SCHULLER - MT16791/O, NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO LIMA - MT016295
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, 11 de fevereiro de 2020.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0601512-27.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601512-27.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
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Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Juiz de Direito 1 - Bruno D'Oliveira Marques
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MAURICIO PEREIRA GOMES DEPUTADO ESTADUAL,
MAURICIO PEREIRA GOMES Advogados do(a) REQUERENTE: JONATHAN PORTELA MT16726/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, 11 de fevereiro de 2020.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 2 (7042-13.2008.6.11.0000)
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANUAL DO PT/MT - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE
2007
RELATOR(A): DOUTOR SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO ABICALIL, PRESIDENTE REGIONAL DO PT/MT
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT/MT
Advogado: Wilmar Schrader - OAB: 2.923/Mt
Advogado: Dieter Metzner - OAB: 4.277/Mt
O Excelentíssimo Senhor Doutor Sebastião Monteiro da Costa Júnior, Relator, nos autos
supramencionados, determina a Intimação do(a) DESPACHO/DECISÃO proferido(a) nos autos do
processo em referência, abaixo transcrito(a) em seu inteiro teor:
"Vistos etc.
Trata-se de Petição em que a UNIÃO aduz que:
Compulsando os pagamentos do parcelamento, a União constatou que até o presente momento o
executado não pagou nenhuma parcela relativa a multa processual.
Ademais, em relação aos honorários advocatícios, efetuou tão somente o pagamento de duas
parcelas.
Quanto ao débito principal (parcela de R$ 1.328,17), apesar de não regular, a demanda vem
pagamento em código errado. Ao invés de utilizar o Código 13802, UG 070026, a requerida vem
usando Código da Multa (13904, UG 110060)
Ao final requer:
Assim, postula-se a intimação da executada para, quanto ao valor principal (R$ 1.328,17), corrigir o
código de pagamento. Quanto aos valores da multa e dos honorários (R$ 132,81 cada rubrica),
requer a intimação da parte executada para que pague as quantias.
Para tanto, deve utilizar os parâmetros e meios estabelecido no Acordo realizado.
No caso, segundo relata a Exequente, o acordo por ela firmado com o Partido dos Trabalhadores,
está sendo cumprido em relação ao valor principal, embora utilizado código pagamento de GRU
diverso do estabelecido, estando inadimplente em relação ao valor da multa e honorários.
Intime-se o Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores - PT/MT, para:
1 - Corrigir o código de pagamento do parcelamento do débito principal, na forma indicada pela
Exequente.
2 - Apresentar, no prazo de 10 [dez] dias, o comprovante do pagamento da multa e dos honorários,
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2 - Apresentar, no prazo de 10 [dez] dias, o comprovante do pagamento da multa e dos honorários,
na forma requerida, ou apresente suas justificativas.
Intimem-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
SEBASTIÃO MONTEIRO
Juiz-Membro Relator"
CUMPRA-SE na forma da Lei.
Cuiabá/MT, 11/02/2020.
ÂNGELA APARECIDA GABANA DE QUEIROZ
Coordenador de Registros e Informações Processuais

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 51-74.2015.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
- 2014 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB/MT
RELATOR(A): DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB/MT
Advogado: Domingos Savio Ribeiro - OAB: 11.684/Mt
Advogado: Zambrim, Brito, Vieira Passos & Advogados - OAB: 815/Mt
Advogado: Sadi Luiz Brustolin Junior - OAB: 20407/Mt
Advogado: Breno de Almeida Correa - OAB: 15802/Mt
REQUERENTE: FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO - PRESIDENTE (04/05/2013 A 08/04/2018)
Advogado: Domingos Savio Ribeiro - OAB: 11.684/Mt
Advogado: Marcus Antonio de Souza Brito - OAB: 14.941/Mt
Advogado: Alex Vieira Passos - OAB: 17.731/Mt
Advogado: Antônio Paulo Zambrim Mendonça - OAB: 6.576/Mt
Advogado: Warrington Bernard Rondon Dias - OAB: 14.974/Mt
REQUERENTE: CARLOS ANTONIO HADDAD (DE CUJUS) - TESOUREIRO (08/08/2013 A 21/10
/2015)
REQUERENTE: JOSE ROBERTO BEZERRA - TESOUREIRO (18/04/2016 A 08/04/2018)
Advogado: Marcus Antonio de Souza Brito - OAB: 14.941/Mt
Advogado: Alex Vieira Passos - OAB: 17.731/Mt
Advogado: Antônio Paulo Zambrim Mendonça - OAB: 6.576/Mt
Advogado: Warrington Bernard Rondon Dias - OAB: 14.974/Mt
O Excelentíssimo Senhor Doutor Luís Aparecido Bortolussi Júnior, Relator, nos autos
supramencionados, determina a Intimação do(a) DESPACHO/DECISÃO proferido(a) nos autos do
processo em referência, abaixo transcrito(a) em seu inteiro teor:
"PROCESSO N.º 51-74.2015.6.11.0000 - CLASSE PC
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB/MT
Vistos, etc.
Trata-se de petição (fls. 3691/3693) por meio da qual o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) requer
o parcelamento do crédito objeto do cumprimento de sentença neste processo.
Determino a remessa dos autos à Advocacia-Geral de União para que se manifeste, em 10 dias, a
respeito do pedido de parcelamento formulado pelo Executado.
Cumpra-se, expedindo-se os atos necessários.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz Estadual - Membro do TRE/MT"
CUMPRA-SE na forma da Lei.
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CUMPRA-SE na forma da Lei.
Cuiabá/MT, 10/02/2020.
ÂNGELA APARECIDA GABANA DE QUEIROZ
Coordenador de Registros e Informações Processuais

PROCESSO 0600130-96.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0600130-96.2018.6.11.0000
REQUERENTE: PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - DIRETÓRIO ESTADUAL DE
MATO GROSSO ADVOGADO: LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB/MT5073 REQUERENTE: JOSE
ANTONIO GONCALVES VIANA REQUERENTE: NELSON ANTONIO PAIM REQUERENTE:
LEONICE DE SOUZA LOTUFO FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
FINALIDADE: intimação dos requerentes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestem-se
acerca dos apontamentos deduzidos pela análise técnica, apresentando esclarecimentos e os
documentos que se fizerem necessários.
DESPACHO/DECISÃO de ID nº 2718222:
"Vistos.
Acolho a manifestação da CCIA constante do id. n.º 2696172, pelo que determino:
a. abertura de vistas à Procuradoria Regional Eleitoral, nos termos do art. 36, § 6º Resolução TSE
n.º 23.604/2019;
b. após, de modo direto, com fundamento no art. 36, § 7º do referido normativo, intime-se o
requerente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se acerca dos apontamentos
deduzidos pela análise técnica, apresentando esclarecimentos e os documentos que se fizerem
necessários.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.
Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator"
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Ângela Aparecida Gabana de Queiroz
Coordenadora de Registros e Informações Processuais

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 97-29.2016.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS POLÍTICOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB/MT
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB/MT
Advogado: Diego Osmar Pizzato - OAB: 11.094/Mt
REQUERENTE: ROGÉRIO ROSSETTI MARTINS - PRESIDENTE
REQUERENTE: JOSINETE MENDES DO NASCIMENTO - TESOUREIRA
RELATOR(A): DOUTOR JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS NO
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.
Decisão/Despacho:
"Vistos etc.
Tendo em vista as novas disposições contidas na Res. TSE nº 23.604/2019, vigente desde 1º de
janeiro de 2020, dê-se vista as partes para apresentação de alegações finais no prazo de 05
(cinco) dias, nos termos do art. 40 da mencionada resolução, findos os quais deverão vir os autos
conclusos para decisão (art. 41 da Res.- TSE nº 23.604/2019).
Publique-se. Cumpra-se com URGÊNCIA.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
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Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
Relator(a)"
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 11/02/2020.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0600123-07.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0600123-07.2018.6.11.0000
REQUERENTE: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO
GROSSO ADVOGADO: GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI - OAB/MT010042
ADVOGADO: CARLOS ANTONIO PERLIN - OAB/MT17040/O ADVOGADO: CLAUDIO JOSE DE
ASSIS FILHO - OAB/MT9252/O ADVOGADO: FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - OAB/MT016722
REQUERENTE: PERCIVAL SANTOS MUNIZ FAGUNDES REQUERENTE: WELLINGTON DE
MOURA PORTELA REQUERENTE: MARCO AURÉLIO MARRAFON ADVOGADO: GUSTAVO
ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI - OAB/MT010042 ADVOGADO: CARLOS ANTONIO PERLIN OAB/MT17040/O ADVOGADO: CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - OAB/MT9252/O ADVOGADO:
FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - OAB/MT016722 REQUERENTE: JOSÉ ADOLPHO DE LIMA
AVELINO VIEIRA ADVOGADO: GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI - OAB/MT010042
ADVOGADO: CARLOS ANTONIO PERLIN - OAB/MT17040/O ADVOGADO: CLAUDIO JOSE DE
ASSIS FILHO - OAB/MT9252/O ADVOGADO: FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - OAB/MT016722
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
FINALIDADE: Intimação oos requerentes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestem-se
acerca dos apontamentos deduzidos pela análise técnica, apresentando esclarecimentos e os
documentos que se fizerem necessários.
DESPACHO/DECISÃO de ID nº 2750872:
"Vistos.
Acolho a manifestação da CCIA constante do id. n.º 2749672, pelo que determino:
a. abertura de vistas à Procuradoria Regional Eleitoral, nos termos do art. 36, § 6º Resolução TSE
n.º 23.604/2019;
b. após, de modo direto, com fundamento no art. 36, § 7º do referido normativo, intime-se o
requerente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se acerca dos apontamentos
deduzidos pela análise técnica, apresentando esclarecimentos e os documentos que se fizerem
necessários.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.
Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator"
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Ângela Aparecida Gabana de Queiroz
Coordenadora de Registros e Informações Processuais

ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
LICITAÇÕES
RESULTADO DE JULGAMENTO

O TRE/MT torna público o resultado do Pregão nº 01/2020. SEI Nº 08005.2019-0. Objeto: Serviços
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 TRE/MT torna público o resultado do Pregão nº 01/2020. SEI Nº 08005.2019-0. Objeto: Serviços
de diagramação, editoração, revisão ortográfica, tratamento e digitalização de imagens,
infográficos, tabelas e arte finalização do conteúdo e capa da publicação digital do Relatório de
Gestão Anual do TRE/MT. Adjudicada: IDEALLE EDITORA E PUBLICIDADE LTDA (CNPJ nº
00.056.958/0001-02), Item 01 -Valor: R$ 2.732,00. O resultado está disponibilizado no endereço
eletrônico: www.tre-mt.jus.br, opção Transparência.
EDUARDO VIEIRA DE ARAÚJO
Secretário de Administração e Orçamento, em substituição

ATOS DA 7ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO N.º 21-76.2019.6.11.0007
Espécie: Ação Penal
Autor: Ministério Público Eleitoral
Ré: Camille Ferreira Martins
Advogado: Fabricio Carvalho de Santana, OAB/MT 7066
INTIMANDO: CAMILLE FERREIRA MARTINS, já qualificada nos autos em epígrafe, na pessoa de
seu advogado.
FINALIDADE: INTIMAR a denunciada acima identificada para, no prazo de quinze dias, manifestar
se aceita a proposta de suspensão condicional do processo pelo prazo de dois anos com as
seguintes condições:
1 - proibição de ausentar-se da comarca onde reside por período superior a 30 (trinta) dias sem
autorização do Juiz Eleitoral;
2 - comparecimento pessoal e obrigatório ao Juízo Eleitoral, trimestralmente, pelo prazo de dois
anos, para informar e justificar suas atividades;
3 - prestação pecuniária no valor de um salário mínimo em prol da APAE de Diamantino;
Diamantino, 10 de fevereiro de 2020.
ADRIANO MEIRELES BORBA
Chefe de Cartório

ATOS DA 8ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
DIVULGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA-ELEIÇÕES
2012
EDITAL Nº 09/2020 - prazo de 05 (cinco) dias
A Excelentíssima Juíza da 8ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Dra. Marina Carlos França, no uso de
suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que o
candidato abaixo indicado apresentou a prestação de contas eleitorais das Eleições 2012, servindo
o presente para fins de divulgação nos termos do art. 51, § 2° da Resolução TSE n° 23.376/2012.
Processo: 0600001-96.2020.6.11.0008
Partido/Município: PTB/ALTO TAQUARI/MT
CANDIDATO: GEERLOFS REZENDE

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar desconhecimento,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar desconhecimento,
foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT.
Dado e passado nesta cidade de Alto Araguaia/MT, na data de 11 de fevereiro de 2020. Eu, Rita
de Cássia Martins, Analista Judiciário, digitei e conferi a presente, subscrevendo-a com base na
Portaria n.º 1/2013/ZE08.
RITA DE CASSIA MARTINS
Analista Judiciário

ATOS DA 10ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 007/2020
O Exmo. Sr. RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO, Juiz da 10ª Zona Eleitoral de
Rondonópolis, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados que, os eleitores abaixo especificados, se
encontram envolvidos em duplicidade detectada pelo cruzamento dos dados constantes no
Cadastro Eleitoral, realizado quando do batimento promovido pelo TSE - Tribunal Superior Eleitoral
(artigo 35, da Resolução TSE n.º 21.538/03), conforme autos do PJe nº 060000797.2020.6.11.0010 - Classe DPI, em trâmite nesta 10ª Zona Eleitoral.
Nome do eleitor

Inscrição

Zona/UF

CRISTINA DA SILVA SOUZA

023098711961

006/MS

CRISTINA DA SILVA SOUZA

037648551813

0010/MT

Dado e passado nesta 10ª Zona Eleitoral de Rondonópolis, aos sete dias do mês de fevereiro do
ano de dois mil e vinte (07/02/2020). Eu ............................................. (Isis de Moura Garcia Viana),
Analista Judiciário, que digitei e conferi.
ISIS DE MOURA GARCIA VIANA
Chefe de Cartório, em substituição

ATOS DA 11ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600006-46.2019.6.11.0011
CARTÓRIO DA 11ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600006-46.2019.6.11.0011 COLNIZA MATO GROSSO JUIZ: FABIO
PETENGILL RESPONSÁVEL: PR - PARTIDO DA REPUBLICA, agora PARTIDO LIBERAL - PL COLNIZA/MT Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ROBSON MEDEIROS - MT6395/B
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o parecer dos exames efetuados sobre a prestação de contas
em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas
às eleições de 2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
e pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
Do exame, não restaram caracterizadas inconsistências ou irregularidades, senão vejamos.
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução
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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Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução
TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 05/02/2020, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
1.2. Peças integrantes:
Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas:
CHECK-LIST (art. 48, §§ 5º e 6º c.c art. 56, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017):
- Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo presidente e pelo tesoureiro SIM
- Extrato das contas bancárias Doações para campanha impresso NÃO
- Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado - SIM
1.3. Instrução
Os autos foram instruídos, nos termos do art. 52, § 6º, VI da Res. TSE nº 23.553/2017, com
informações de que: 1) não houve recebimento de recursos do fundo partidário; 2) não houve
recebimento de recursos de fonte vedada; 3) não houve recebimento de recursos de origem não
identificada; e, 4) o extrato eletrônico extraído do SPCE o qual informa que há extratos
encaminhados pela instituição financeira, do qual se constata que há duas contas abertas em
nome da agremiação na Agência 1471 do BB (ID 345728): 295388 (essa com movimentação
referente a tarifa de manutenção de conta) e 295396.
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553
/2017)
A abertura das contas bancárias (Contas nº 295388 e 295396, do BB, agência 1471) destinadas ao
recebimento de Doações para Campanha foram abertas no prazo estipulado no art. 10, § 1º, inciso
II, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
A agremiação não juntou os extratos bancários impressos, previstos no art. 56, II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Não obstante, constata-se, pelo cruzamento das informações remetidas pela instituição financeira
(ID 345728), que a conta não foi movimentada financeiramente, exceto quanto à existência do
débito no valor de R$ 21.75 (vinte e um reais e setenta e cinco centavos), referente à tarifa de
manutenção de conta .
Tal irregularidade deve ser considerada irrelevante, uma vez que não prejudicou a análise das
contas da agremiação pela Justiça Eleitoral.
Destarte, ficou demonstrada a ausência de movimentação financeira pela agremiação, em sua
forma definitiva, por todo o período de campanha, estando em conformidade os valores declarados
na prestação de contas em relação ao período eleitoral. Ademais, trata-se de uma irregularidade
geradora de ressalvas, que, salvo melhor juízo, não enseja a desaprovação das contas, visto que
se trata de eleições gerais, concentrada em níveis federal e estadual e com participação direta e
efetiva dos partidos nacionais e estaduais, tendo pouco interferência dos órgãos municipais.
3. CONCLUSÃO DE EXAMES
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, e com
base no art. 72, § 3º da Resolução TSE nº 23.553/2017, manifesta-se esta unidade técnica pela
sua:
- APROVAÇÃO COM RESSALVAS
Em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação
segundo dispõe o art. 76 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Após, conclusos os autos à autoridade judicial, para decisão sobre a regularidade das contas, nos
termos do art. 77 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
É o Parecer. À consideração superior.
Aripuanã-MT, 11 de fevereiro de 2020.
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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É o Parecer. À consideração superior.
Aripuanã-MT, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ MARIO GUEDES MIGUEZ FILHO
Técnico Judiciário

ATOS DA 16ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 16/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
O Excelentíssimo Senhor Ivan Lúcio Amarante, Juiz Eleitoral, da 16ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais e na forma da Lei,
FAZ SABER a todos que, findo o prazo de 15 dias do Edital nº 07/2020, publica-se o presente para
que, no prazo de 05 (cinco) dias, o Ministério Público ou qualquer partido político possa 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 2011 - SANTA TEREZINHA/MT
Processo nº

Partido/Representantes
Partido Democrático Trabalhista - PDT de Santa Terezinha/MT

0600008-98.2019.6.11.0016

José Maria Pereira Barros - Presidente
Edivan Teixeira dos Reis - Tesoureiro
Advogado: Márcio Castilho de Moraes OAB/MT 24310-A

Link: http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/conta_partidaria-pdt-santa_terezinha2011-20200120083726066-c1b8dfa10accb330a6bf6003b746a622.pdf
EXERCÍCIO 2012 - SANTA TEREZINHA/MT
Processo nº

Partido/Representantes
Partido Democrático Trabalhista - PDT de Santa Terezinha/MT

0600009-83.2019.6.11.0016

José Maria Pereira Barros - Presidente
Edivan Teixeira dos Reis - Tesoureiro
Advogado: Márcio Castilho de Moraes OAB/MT 24310-A

Link: http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/conta_partidaria-pdt-santa_terezinha2012-20200120084306529-a5f93ce165da74a353a3dc63e8381bd7.pdf
EXERCÍCIO 2013 - SANTA TEREZINHA/MT
Processo nº

Partido/Representantes
Partido Democrático Trabalhista - PDT de Santa Terezinha/MT

0600010-68.2019.6.11.0016

José Maria Pereira Barros - Presidente
Edivan Teixeira dos Reis - Tesoureiro
Advogado: Márcio Castilho de Moraes OAB/MT 24310-A

Link: http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/conta_partidaria-pdt-santa_terezinha2013-20200120081734189-0a964c44ee57747386fcd36881b76f96.pdf
Para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi expedido o presente Edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Dado e passado nesta cidade
de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte. Eu,
_____________, Everton do Nascimento Niza, Chefe de Cartório Eleitoral, digitei e conferi o
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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_____________, Everton do Nascimento Niza, Chefe de Cartório Eleitoral, digitei e conferi o
presente edital que é assinado pelo MM. Juiz Eleitoral da 16ª ZE.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PARECERES TÉCNICOS
EXAME PRELIMINAR
Processo: 66-53.2019.6.11.0016 - Protocolo: 16.962/2019
Classe: Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro 2016
Interessados: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - Santa Terezinha/MT
João Paulo Batista Fonseca - Presidente
Divino Rodrigues Luz - Tesoureiro
Advogado: Sérgio Roberto Junqueira Zoccoli Filho - OAB/MT nº 18.709-B
EXAME PRELIMINAR
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da comissão provisória do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB - Santa Terezinha/MT, referente ao exercício de 2016.
Os documentos serão analisados nos termos do artigo 34, caput e §1º, da Resolução TSE nº
23.546/2017, que prevê que no exame preliminar a unidade técnica limita-se a verificar se todas as
peças constantes do art. 29 foram devidamente apresentadas. Assim, não procede à análise
individualizada dos comprovantes de receitas e gastos, manifestando-se apenas em relação à sua
aparente presença ou manifesta ausência.
Em análise dos documentos carreados aos autos, destaca-se:
Documentos exigidos - Listagem de Verificação

Sim Não

(Resolução nº 23.546/2017 - art. 29)

(fls.) apresentou

I - comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital;

X

II - parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver,

X

sobre as respectivas contas;
III - relação das contas bancárias abertas;
IV - conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham
constado dos respectivos extratos bancários na data de sua emissão;

07
08

V - extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período
ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a movimentação
financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o

X

exercício ao qual se referem as contas, vedada a apresentação de extratos
provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer
movimentação financeira;
VI - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com
recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de diligências

X

para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos;
VII - cópia da GRU de que trata o art. 14;
VIII - demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23;

X
17

IX - relação identificando o presidente, o tesoureiro ou aqueles que
desempenharam funções equivalentes, bem como aqueles que os tenham

06

efetivamente substituídos no exercício financeiro da prestação de contas;

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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X - Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário;
XI - Demonstrativo de Doações Recebidas;

14

20
/21
13
/14

XII - Demonstrativo de Obrigações a Pagar;

16

XIII - Demonstrativo de Dívidas de Campanha;

12

XIV - Demonstrativo de Receitas e Gastos;

18
/19

XV - Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais
Efetuados a Candidatos e Diretórios Partidários, identificando para cada

24

destinatário a origem dos recursos distribuídos;
XVI - Demonstrativo de Contribuições Recebidas;

10

XVII - Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os valores

22

recebidos e os valores a receber;

/23

XVIII - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;

15

XIX - parecer do Conselho Fiscal ou órgão competente do instituto ou fundação

X

mantida pelo partido político;
XX - instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação
de contas, com a indicação do número de facsímile pelo qual o patrono do órgão
partidário receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão

03

oficial de imprensa;
XXI - Certidão de Regularidade do CFC do profissional de contabilidade
habilitado;

29

XXII - notas explicativas; e

09

XXIII - Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para fins

27

do previsto na alínea a do inciso V do art. 4º.

/28

Além dos documentos da listagem de verificação, foram apresentados: termo de prestação de
serviço nº 001/2016 (doação estimável de serviços profissionais), fl. 04; termo de prestação de
serviço nº 002/2016 (doação estimável de serviços profissionais), fl. 05; Controle de Despesa com
Pessoal, fl. 11; e Extratos Bancários dos meses de novembro/2016 e dezembro/2016 (faltam os
meses de janeiro/2016 a outubro/2016).
Diante do exposto, com fulcro no artigo 34, §3º da Resolução TSE nº 23.546/2017 e artigo 1º da
Portaria nº 02/2018/16ªZE, INTIMO o prestador de contas a complementar a documentação
exigida no artigo 29 da citada Resolução ou justificar a ausência, no prazo de 20 (vinte) dias.
Vila Rica/MT, 10 de fevereiro de 2020.
EVERTON DO NASCIMENTO NIZA
Chefe de Cartório

EXAME PRELIMINAR
Processo: 68-23.2019.6.11.0016 - Protocolo: 13.002/2019
Classe: Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro 2013
Interessados: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - Vila Rica/MT
Washington Kennedy de Souza - Presidente
Divino Claudio Geraldino - Tesoureiro
Advogada: Tânia Maria Ferreira de Freitas OAB/MT 9.482 A
EXAME PRELIMINAR
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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EXAME PRELIMINAR
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da comissão provisória do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB - Vila Rica/MT, referente ao exercício de 2013.
Os documentos serão analisados nos termos do artigo 34, caput e §1º, da Resolução TSE nº
23.546/2017, que prevê que no exame preliminar a unidade técnica limita-se a verificar se todas as
peças constantes do art. 29 foram devidamente apresentadas. Assim, não procede à análise
individualizada dos comprovantes de receitas e gastos, manifestando-se apenas em relação à sua
aparente presença ou manifesta ausência.
Em análise dos documentos carreados aos autos, destaca-se:
Documentos exigidos - Listagem de Verificação

Sim Não

(Resolução nº 23.546/2017 - art. 29)

(fls.) apresentou

I - comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital;

X

II - parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver,

X

sobre as respectivas contas;
III - relação das contas bancárias abertas;
IV - conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham
constado dos respectivos extratos bancários na data de sua emissão;

08
09

V - extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período
ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a movimentação
financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o

X

exercício ao qual se referem as contas, vedada a apresentação de extratos
provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer
movimentação financeira;
VI - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com
recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de diligências

X

para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos;
VII - cópia da GRU de que trata o art. 14;
VIII - demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23;

X
19

IX - relação identificando o presidente, o tesoureiro ou aqueles que
desempenharam funções equivalentes, bem como aqueles que os tenham

07

efetivamente substituídos no exercício financeiro da prestação de contas;
X - Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário;
XI - Demonstrativo de Doações Recebidas;

20
/21
12
e 16

XII - Demonstrativo de Obrigações a Pagar;

18

XIII - Demonstrativo de Dívidas de Campanha;

15

XIV - Demonstrativo de Receitas e Gastos;

10
/11

XV - Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais
Efetuados a Candidatos e Diretórios Partidários, identificando para cada

24

destinatário a origem dos recursos distribuídos;
XVI - Demonstrativo de Contribuições Recebidas;

13

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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16

XVII - Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os valores

22

recebidos e os valores a receber;

/23

XVIII - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;

17

XIX - parecer do Conselho Fiscal ou órgão competente do instituto ou fundação

X

mantida pelo partido político;
XX - instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação
de contas, com a indicação do número de facsímile pelo qual o patrono do órgão
partidário receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão

03

oficial de imprensa;
XXI - Certidão de Regularidade do CFC do profissional de contabilidade
habilitado;

27

XXII - notas explicativas; e

06

XXIII - Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para fins

25

do previsto na alínea a do inciso V do art. 4º.

/26

Além dos documentos da listagem de verificação, foram apresentados: termo de prestação de
serviço nº 001/2013 (doações estimáveis de serviços profissionais), fl. 04; termo de prestação de
serviço nº 002/2013, fl. 05; e Controle de Despesa com pessoal (fl. 14).
Diante do exposto, com fulcro no artigo 34, §3º da Resolução TSE nº 23.546/2017 e artigo 1º da
Portaria nº 02/2018/16ªZE, INTIMO o prestador de contas a complementar a documentação
exigida no artigo 29 da citada Resolução ou justificar a ausência, no prazo de 20 (vinte) dias.
Vila Rica/MT, 10 de fevereiro de 2020.
EVERTON DO NASCIMENTO NIZA
Chefe de Cartório

EXAME PRELIMINAR
Processo: 65-68.2019.6.11.0016 - Protocolo: 13.553/2019
Classe: Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro 2016
Interessados: Partido Social Democrático - PSD - Santa Terezinha/MT
Cleoviton Nerys Costa - Presidente
Klinsman Alves de Oliveira - Tesoureiro
Advogado: Cleoviton Nerys Costa - OAB/GO nº 46796
EXAME PRELIMINAR
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da comissão provisória do Partido Social
Democrático - PSD - Santa Terezinha/MT, referente ao exercício de 2016.
Os documentos serão analisados nos termos do artigo 34, caput e §1º, da Resolução TSE nº
23.546/2017, que prevê que no exame preliminar a unidade técnica limita-se a verificar se todas as
peças constantes do art. 29 foram devidamente apresentadas. Assim, não procede à análise
individualizada dos comprovantes de receitas e gastos, manifestando-se apenas em relação à sua
aparente presença ou manifesta ausência.
Em análise dos documentos carreados aos autos, destaca-se:
Documentos exigidos - Listagem de Verificação

Sim Não

(Resolução nº 23.546/2017 - art. 29)

(fls.) apresentou

I - comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital;
II - parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver,
sobre as respectivas contas;

X
X

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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III - relação das contas bancárias abertas;
IV - conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham
constado dos respectivos extratos bancários na data de sua emissão;

17

21
22

V - extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período
ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a movimentação
financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o

27

exercício ao qual se referem as contas, vedada a apresentação de extratos

/38

provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer
movimentação financeira;
VI - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com
recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de diligências

X

para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos;
VII - cópia da GRU de que trata o art. 14;
VIII - demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23;

X
06

IX - relação identificando o presidente, o tesoureiro ou aqueles que
desempenharam funções equivalentes, bem como aqueles que os tenham

05

efetivamente substituídos no exercício financeiro da prestação de contas;
X - Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário;
XI - Demonstrativo de Doações Recebidas;

07
/08
09
/10

XII - Demonstrativo de Obrigações a Pagar;

11

XIII - Demonstrativo de Dívidas de Campanha;

12

XIV - Demonstrativo de Receitas e Gastos;

13
/14

XV - Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais
Efetuados a Candidatos e Diretórios Partidários, identificando para cada

15

destinatário a origem dos recursos distribuídos;
XVI - Demonstrativo de Contribuições Recebidas;

16

XVII - Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os valores

17

recebidos e os valores a receber;

/18

XVIII - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;

19

XIX - parecer do Conselho Fiscal ou órgão competente do instituto ou fundação

X

mantida pelo partido político;
XX - instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação
de contas, com a indicação do número de facsímile pelo qual o patrono do órgão

X

partidário receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão
oficial de imprensa;
XXI - Certidão de Regularidade do CFC do profissional de contabilidade

X

habilitado;
XXII - notas explicativas; e

X

XXIII - Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para fins

03

do previsto na alínea a do inciso V do art. 4º.

/04

Além dos documentos da listagem de verificação, foram apresentados: Demonstrativo de Débito (fl.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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18

Além dos documentos da listagem de verificação, foram apresentados: Demonstrativo de Débito (fl.
23); Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (fl. 24); Extrato de Conta Corrente (fl. 25);
GRU (fl. 26); Extratos Bancários (fls. 39 a 62); e Controle de Despesa com Pessoal (fl. 20).
Diante do exposto, com fulcro no artigo 34, §3º da Resolução TSE nº 23.546/2017 e artigo 1º da
Portaria nº 02/2018/16ªZE, INTIMO o prestador de contas a complementar a documentação
exigida no artigo 29 da citada Resolução ou justificar a ausência, no prazo de 20 (vinte) dias.
Vila Rica/MT, 10 de fevereiro de 2020.
EVERTON DO NASCIMENTO NIZA
Chefe de Cartório

EXAME PRELIMINAR
Processo: 71-75.2019.6.11.0016 - Protocolo: 13.004/2019
Classe: Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro 2016
Interessados: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - Vila Rica/MT
Washington Kennedy de Souza - Presidente
Divino Claudio Geraldino - Tesoureiro
Advogada: Tânia Maria Ferreira de Freitas OAB/MT 9.482 A
EXAME PRELIMINAR
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da comissão provisória do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB - Vila Rica/MT, referente ao exercício de 2016.
Os documentos serão analisados nos termos do artigo 34, caput e §1º, da Resolução TSE nº
23.546/2017, que prevê que no exame preliminar a unidade técnica limita-se a verificar se todas as
peças constantes do art. 29 foram devidamente apresentadas. Assim, não procede à análise
individualizada dos comprovantes de receitas e gastos, manifestando-se apenas em relação à sua
aparente presença ou manifesta ausência.
Em análise dos documentos carreados aos autos, destaca-se:
Documentos exigidos - Listagem de Verificação

Sim Não

(Resolução nº 23.546/2017 - art. 29)

(fls.) apresentou

I - comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital;

X

II - parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver,

X

sobre as respectivas contas;
III - relação das contas bancárias abertas;
IV - conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham
constado dos respectivos extratos bancários na data de sua emissão;

08
09

V - extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período
ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a movimentação
financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o

X

exercício ao qual se referem as contas, vedada a apresentação de extratos
provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer
movimentação financeira;
VI - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com
recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de diligências

X

para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos;
VII - cópia da GRU de que trata o art. 14;
VIII - demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23;

X
14

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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19

IX - relação identificando o presidente, o tesoureiro ou aqueles que
desempenharam funções equivalentes, bem como aqueles que os tenham

07

efetivamente substituídos no exercício financeiro da prestação de contas;
X - Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário;
XI - Demonstrativo de Doações Recebidas;

20
/21
12
e 18

XII - Demonstrativo de Obrigações a Pagar;

19

XIII - Demonstrativo de Dívidas de Campanha;

17

XIV - Demonstrativo de Receitas e Gastos;

10
/11

XV - Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais
Efetuados a Candidatos e Diretórios Partidários, identificando para cada

24

destinatário a origem dos recursos distribuídos;
XVI - Demonstrativo de Contribuições Recebidas;

15

XVII - Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os valores

22

recebidos e os valores a receber;

/23

XVIII - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;

13

XIX - parecer do Conselho Fiscal ou órgão competente do instituto ou fundação

X

mantida pelo partido político;
XX - instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação
de contas, com a indicação do número de facsímile pelo qual o patrono do órgão
partidário receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão

03

oficial de imprensa;
XXI - Certidão de Regularidade do CFC do profissional de contabilidade
habilitado;

27

XXII - notas explicativas; e

06

XXIII - Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para fins

25

do previsto na alínea a do inciso V do art. 4º.

/26

Além dos documentos da listagem de verificação, foram apresentados: termo de prestação de
serviço nº 001/2016 (doações estimáveis de serviços profissionais), fl. 04; termo de prestação de
serviço nº 002/2016, fl. 05; Controle de Despesa com pessoal, fl. 16; Extratos Bancários dos meses
de outubro/2016 a dezembro/2016 (falta os meses de janeiro/2016 a setembro/2016).
Diante do exposto, com fulcro no artigo 34, §3º da Resolução TSE nº 23.546/2017 e artigo 1º da
Portaria nº 02/2018/16ªZE, INTIMO o prestador de contas a complementar a documentação
exigida no artigo 29 da citada Resolução ou justificar a ausência, no prazo de 20 (vinte) dias.
Vila Rica/MT, 10 de fevereiro de 2020.
EVERTON DO NASCIMENTO NIZA
Chefe de Cartório

EXAME PRELIMINAR
Processo: 69-08.2019.6.11.0016 - Protocolo: 13.003/2019
Classe: Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro 2014
Interessados: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - Vila Rica/MT
Washington Kennedy de Souza - Presidente
Divino Claudio Geraldino - Tesoureiro
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Divino Claudio Geraldino - Tesoureiro
Advogada: Tânia Maria Ferreira de Freitas OAB/MT 9.482 A
EXAME PRELIMINAR
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da comissão provisória do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB - Vila Rica/MT, referente ao exercício de 2014.
Os documentos serão analisados nos termos do artigo 34, caput e §1º, da Resolução TSE nº
23.546/2017, que prevê que no exame preliminar a unidade técnica limita-se a verificar se todas as
peças constantes do art. 29 foram devidamente apresentadas. Assim, não procede à análise
individualizada dos comprovantes de receitas e gastos, manifestando-se apenas em relação à sua
aparente presença ou manifesta ausência.
Em análise dos documentos carreados aos autos, destaca-se:
Documentos exigidos - Listagem de Verificação

Sim Não

(Resolução nº 23.546/2017 - art. 29)

(fls.) apresentou

I - comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital;

X

II - parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver,

X

sobre as respectivas contas;
III - relação das contas bancárias abertas;
IV - conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham
constado dos respectivos extratos bancários na data de sua emissão;

08
09

V - extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período
ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a movimentação
financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o

X

exercício ao qual se referem as contas, vedada a apresentação de extratos
provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer
movimentação financeira;
VI - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com
recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de diligências

X

para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos;
VII - cópia da GRU de que trata o art. 14;
VIII - demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23;

X
19

IX - relação identificando o presidente, o tesoureiro ou aqueles que
desempenharam funções equivalentes, bem como aqueles que os tenham

07

efetivamente substituídos no exercício financeiro da prestação de contas;
X - Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário;
XI - Demonstrativo de Doações Recebidas;

21
/20
10
e 17

XII - Demonstrativo de Obrigações a Pagar;

18

XIII - Demonstrativo de Dívidas de Campanha;

16

XIV - Demonstrativo de Receitas e Gastos;

11
/12

XV - Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais
Efetuados a Candidatos e Diretórios Partidários, identificando para cada

24

destinatário a origem dos recursos distribuídos;
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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21

XVI - Demonstrativo de Contribuições Recebidas;

14

XVII - Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os valores

22

recebidos e os valores a receber;

/23

XVIII - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;

13

XIX - parecer do Conselho Fiscal ou órgão competente do instituto ou fundação

X

mantida pelo partido político;
XX - instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação
de contas, com a indicação do número de facsímile pelo qual o patrono do órgão
partidário receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão

03

oficial de imprensa;
XXI - Certidão de Regularidade do CFC do profissional de contabilidade
habilitado;

27

XXII - notas explicativas; e

06

XXIII - Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para fins

25

do previsto na alínea a do inciso V do art. 4º.

/26

Além dos documentos da listagem de verificação, foram apresentados: termo de prestação de
serviço nº 001/2014 (doações estimáveis de serviços profissionais), fl. 04; termo de prestação de
serviço nº 002/2014, fl. 05; e Controle de Despesa com pessoal, fl. 15.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 34, §3º da Resolução TSE nº 23.546/2017 e artigo 1º da
Portaria nº 02/2018/16ªZE, INTIMO o prestador de contas a complementar a documentação
exigida no artigo 29 da citada Resolução ou justificar a ausência, no prazo de 20 (vinte) dias.
Vila Rica/MT, 10 de fevereiro de 2020.
EVERTON DO NASCIMENTO NIZA
Chefe de Cartório

EXAME PRELIMINAR
Processo: 43-10.2019.6.11.0016 - Protocolo: 8.361/2019
Classe: Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro 2018
Interessados: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - Santa Terezinha/MT
João Paulo Batista Fonseca - Presidente
Divino Rodrigues Luz - Tesoureiro
Advogado: Sérgio Roberto Junqueira Zoccoli Filho - OAB/MT nº 18.709-B
EXAME PRELIMINAR
Tratam os presentes autos de Prestação de Contas Anual da comissão provisória do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB - Santa Terezinha/MT, referente ao exercício de 2018.
Os documentos serão analisados nos termos do artigo 34, caput e §1º, da Resolução TSE nº
23.546/2017, que prevê que no exame preliminar a unidade técnica limita-se a verificar se todas as
peças constantes do art. 29 foram devidamente apresentadas. Assim, não procede à análise
individualizada dos comprovantes de receitas e gastos, manifestando-se apenas em relação à sua
aparente presença ou manifesta ausência.
Em análise dos documentos carreados aos autos, destaca-se:
Documentos exigidos - Listagem de Verificação

Sim Não

(Resolução nº 23.546/2017 - art. 29)

(fls.) apresentou

I - comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital;

X

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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II - parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver,

X

sobre as respectivas contas;
III - relação das contas bancárias abertas;
IV - conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham
constado dos respectivos extratos bancários na data de sua emissão;

18
/19
21

V - extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período
ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a movimentação
financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o

X

exercício ao qual se referem as contas, vedada a apresentação de extratos
provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer
movimentação financeira;
VI - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com
recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de diligências

X

para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos;
VII - cópia da GRU de que trata o art. 14;
VIII - demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23;
IX - relação identificando o presidente, o tesoureiro ou aqueles que
desempenharam funções equivalentes, bem como aqueles que os tenham
efetivamente substituídos no exercício financeiro da prestação de contas;
X - Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário;
XI - Demonstrativo de Doações Recebidas;

X
33
16
/17
29
e 34
23
e 25

XII - Demonstrativo de Obrigações a Pagar;

27

XIII - Demonstrativo de Dívidas de Campanha;

24

XIV - Demonstrativo de Receitas e Gastos;

28

XV - Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais
Efetuados a Candidatos e Diretórios Partidários, identificando para cada

32

destinatário a origem dos recursos distribuídos;
XVI - Demonstrativo de Contribuições Recebidas;

22

XVII - Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os valores

30

recebidos e os valores a receber;

/31

XVIII - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;

X

XIX - parecer do Conselho Fiscal ou órgão competente do instituto ou fundação

X

mantida pelo partido político;
XX - instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação
de contas, com a indicação do número de facsímile pelo qual o patrono do órgão
partidário receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão

11

oficial de imprensa;
XXI - Certidão de Regularidade do CFC do profissional de contabilidade
habilitado;

40
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23

20
e 26

XXIII - Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício para fins

38

do previsto na alínea a do inciso V do art. 4º.

/39

Além dos documentos da listagem de verificação, foram apresentados: termo de prestação de
serviço nº 001/2018 (doação estimável de serviços profissionais), fl. 12; Recibo de Doação, fl. 13;
termo de prestação de serviço nº 002/2018 (doação estimável de serviços profissionais), fl. 14;
Recibo de Doação, fl. 15; e Extratos Bancários dos meses de janeiro/2018 a março/2018 (faltam os
meses de abril/2018 a dezembro/2018).
Diante do exposto, com fulcro no artigo 34, §3º da Resolução TSE nº 23.546/2017 e artigo 1º da
Portaria nº 02/2018/16ªZE, INTIMO o prestador de contas a complementar a documentação
exigida no artigo 29 da citada Resolução ou justificar a ausência, no prazo de 20 (vinte) dias.
Vila Rica/MT, 10 de fevereiro de 2020.
EVERTON DO NASCIMENTO NIZA
Chefe de Cartório

DESPACHOS
DESPACHO
Processo: 61-31.2019.6.11.0016 - Protocolo: 11.430/2019
Classe: Petição de Regularização de Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro 2016
Interessados: Partido da Mulher Brasileira - PMB - Vila Rica/MT
Robson Rodrigues Garcia - Presidente
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, 11 de fevereiro de 2020.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
PROC. N.º 42-19.2019.6.11.0018
Classe: AP
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: Apolo Freitas Polegato
Advogado: Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB/MT n.º 23151-O
Vistos, etc.
Acolho o requerimento do patrono do réu, acostado às fls. 66 (sessenta e seis).
Redesigno a audiência de instrução para o dia 15 de abril de 2020, às 15h30, na sede do Fórum
da Comarca de Mirassol D'Oeste, Gabinete da 1ª Vara.
Intime-se.
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Intime-se.
Expeça-se o necessário, providenciando com celeridade.
Notifique-se o M.P.E.
Cumpra-se.
Mirassol D'Oeste, 07 de fevereiro de 2020.
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 21ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600027-89.2019.6.11.0021
EDITAL N.º 5/2020 21ª ZEMT
O Excelentíssimo Senhor Dr. Cristiano dos Santos Fialho, MM. Juiz da 21ª Zona Eleitoral de Lucas
do Rio Verde, no uso de suas atribuições legais, etc...
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento que, por
este meio, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, divulga o recebimento da
Prestação de Contas do partido abaixo relacionado, a qual consta o registro de ausência de
movimentação financeira na campanha eleitoral de 2018:
Partido: PRB - Atual: Republicanos Município: Tapurah
Advogado: Diego Osmar Pizzatto OAB/MT 11.094
Responsáveis do Diretório Regional:
Presidente: Adílton Domingos Sachetti
Tesoureiro: Anderson Vidal dos Santos
Responsáveis do Diretório Municipal:
Presidente: Antonio Pereira de Oliveira Filho
Tesoureiro: Venilson Douglas da Silva
Ficam também através deste edital, todos cientes de que, no prazo de 03(três) dias, contados a
partir da publicação deste, qualquer partido político, candidato, coligação, Ministério Público
Eleitoral poderão apresentar impugnação, que deverá ser apresentada em petição fundamentada
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias. E para que ninguém alegue
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral de Mato Grosso e fixado no mural do Cartório da 21ª zona Eleitoral. Dado e passado
nesta cidade de Lucas do Rio Verde aos 11 dias do mês de fevereiro de 2020. Eu, Fernanda
Arruda do Carmo Falabretti, _________Técnica Judiciária, que o fiz digitar.
FERNANDA ARRUDA DO CARMO FALABRETTI
Técnica Judiciária

PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO 0600026-07.2019.6.11.0021
Autos n.º 0600026-07.2019.6.11.0021
Assunto: Petição Regularização de Contas Eleições 2018
Partido: PRB - Atual: Republicanos
Município: Lucas do Rio Verde - MT
PARECER CONCLUSIVO
O Partido Republicanos de Lucas do Rio Verde/MT teve suas contas referentes à campanha
eleitoral 2018 julgadas como não prestadas nos autos da PC nº 128-15.2018.6.11.0021, conforme
demonstra decisão (ID n.º 169937), tendo como consequência a proibição de recebimento de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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demonstra decisão (ID n.º 169937), tendo como consequência a proibição de recebimento de
recurso do fundo partidário e a suspensão da anotação do órgão de direção municipal.
Visando regularizar a situação, o Diretório Estadual do partido submeteu à apreciação deste
Cartório Eleitoral a prestação de contas em 09/12/2019, portanto fora do prazo estabelecido no art.
52 da Res. TSE n.º 23.553/2017. O extrato final da prestação de contas foi apresentado sem
movimentação (ID n.º 168291).
Em cumprimento ao disposto no art. 59 da Resolução TSE n.º 23.553/2017 , foi publicado edital no
Diário da Justiça Eletrônico, com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis que
apresentaram as contas, sem registro de impugnação, conforme certidão (ID n.º 317345).
Foram juntados o extrato eletrônico (ID n.º 169931) e o relatório de distribuição de recursos do
fundo partidário (ID n.º 169933) emitidos pelo Sistema SPCE-WEB, os quais demonstram que não
há extrato bancário para o partido e não houve recebimento de recurso do fundo partidário.
Pelo exposto, nos termos do art. 76 da Res. TSE 23.553/2017 manifesta esta técnica pela
regularidade das contas apresentadas pelo Partido Republicanos de Lucas do Rio Verde/MT e pelo
encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação no prazo de 02(dois)
dias.
Lucas do Rio Verde MT, 11 de fevereiro de 2020.
FERNANDA ARRUDA DO CARMO FALABRETTI
Técnica Judiciária

ATOS DA 26ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 06-2020
Torna pública a data designada para a realização da Correição Ordinária relativa ao ano de 2020.
O Excelentíssimo Senhor Dr. CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA, Juiz da 26ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, 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, cumprindo
determinação constante da Resolução n° 21.372, de 25.03.2003, do TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL, que estabelece rotina para realização de correições nas Zonas Eleitorais do país, e
do Provimento CREMT n° 17/2012, que se realizará no dia 02.03.2020, a partir das 7h30min, sem
prejuízo do atendimento ao público em geral, CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos documentos e
procedimentos desta Zona Eleitoral, instalada no Avenida Couto Magalhaes, nº 271, Centro, Nova
Xavantina-MT.
Durante o período designado para os trabalhos correicionais poderão ser apresentadas
reclamações, sugestões e comentários a respeito dos serviços prestados pelo Cartório Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinei a
expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, e
afixado no mural do Cartório Eleitoral.
Nova Xavantina-MT, 10 de fevereiro de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

EDITAL Nº 07-2020
O MM. Juiz Eleitoral em substituição da 26ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Dr. CARLOS
EDUARDO DE MORAES E SILVA, no uso de suas atribuições legais, determina a expedição do
presente Edital para
Fazer saber a todos quanto deste edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente aos
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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Fazer saber a todos quanto deste edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente aos
partidos políticos e eleitores, que no átrio do Cartório Eleitoral se encontram disponíveis para
consulta pelo prazo de 10 (dez) dias a relação de inscrições, alistamentos, transferências, revisões
e segundas vias deferidas de eleitores dos Municípios de Nova Xavantina, Novo São Joaquim e
Campinápolis/MT, circunscrição desta 26ª Zona Eleitoral, relativas ao mês de JANEIRO de 2020,
nos termos do artigo 7º da Lei n.º 6.996/97 e artigo 17 § 1° da Resolução TSE n° 21.538/2003,
acessível no link:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-7-202020200210131724219-717aa1fca5ec0dd3d5119e88e8a47ea6.pdf
E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou que expedisse o presente Edital, que será
afixado no lugar de costume do Cartório Eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eletrônico da
Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, aos
dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte. Eu, __ (Eliton Dias Padilha - Chefe de Cartório), o
expedi por delegação nos termos da Portaria nº 03/2012/26ªZE-MT.
ELITON DIAS PADILHA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 08-2020
O MM. Juiz Eleitoral em substituição da 26ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Dr. CARLOS
EDUARDO DE MORAES E SILVA, no uso de suas atribuições legais, determina a expedição do
presente Edital para
Fazer saber a todos quanto deste edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente aos
partidos políticos e eleitores, que no átrio do Cartório Eleitoral se encontram disponíveis para
consulta pelo prazo de 10 (dez) dias a relação de inscrições canceladas em virtude do lançamento
do ASE 019 (falecimento) de eleitores dos Municípios de Nova Xavantina, Novo São Joaquim e
Campinápolis/MT, circunscrição desta 26ª Zona Eleitoral, relativas ao mês de JANEIRO de 2020,
nos termos do artigo 7º da Lei n.º 6.996/97 e artigo 17 § 1° da Resolução TSE n° 21.538/2003,
acessível no link:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-8-202020200210131906561-b227377b9a15e10736e03c5d842086d7.pdf
E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou que expedisse o presente Edital, que será
afixado no lugar de costume do Cartório Eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eletrônico da
Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, aos
dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte. Eu, ___ (Eliton Dias Padilha - Chefe de Cartório),
o expedi por delegação nos termos da Portaria nº 03/2012/26ªZE-MT.
ELITON DIAS PADILHA
Chefe de Cartório

EDITAL 05/2020 DESCARTE DE MATERIAIS
O Senhor HENRIQUE GERALDO DAMACENO, Chefe de Cartório Substituto da 26ª Zona Eleitoral
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do que dispõe art. 55 da
Resolução TSE nº 21.538/03, e, nas disposições constantes do Provimento CRE/MT nº 9/2014,
FAZ SABER que no período de 25 a 28 de fevereiro de 2020, será realizada a inutilização dos
documentos, abaixo relacionados, por instrumento de trituração/doação, a ser procedida na sede
deste Cartório Eleitoral, situado à Av. Couto Magalhães, nº271, bairro centro, nesta Cidade,
podendo o evento ser acompanhado por quem interessar possa:
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Período

de Prazo para

referência

conservação

2013, 2014 e
2015

05 anos

Cadernos de Votação

2010

10 anos

Formulários de justificativa eleitoral (apresentada no dia do pleito)

2014

01 ano

Guia de multa paga

1987,

1991,

2001,

2005, 10 anos

2007, 2009
Comunicação de desfiliação partidária
Mensagens eletrônicas
Comunicação de Óbitos
Títulos eleitorais recolhidos
Formulários de Títulos eleitorais inutilizados
Ofícios expedidos e recebidos
Guia de remessa de material
Vistoria de locais de votação

De

2003

a

2010
2006, 2007 e
2008
De

2002

a

2008
2014
De

10 anos
10 anos
05 anos

2014

a

2003

a

2018
De

10 anos

2008
2012 e 2013
2004,02006 e
2008

01 ano
10 anos
01 ano
10 anos

Dado e passado nesta cidade de Nova Xavantina-MT, aos trinta e um dias do mês de janeiro do
ano de dois mil e vinte. Eu, ______, Henrique Geraldo Damaceno - Chefe de Cartório da 26ª ZE Em Subst. Legal, que o digitei e subscrevi, em conformidade com a Portaria 03/2012.
HENRIQUE GERALDO DAMACENO
Chefe de Cartório, em substituição

EDITAL Nº 09-2020
INTIMAÇÃO
Prazo: 20 dias
O MM. Juiz Eleitoral em substituição da 26ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Dr. CARLOS
EDUARDO DE MORAES E SILVA, no uso de suas atribuições legais, nos autos do Processo PC Prestação de Contas nº 57-61.2019.6.11.0026 determina a expedição do presente Edital para
INTIMAR o Partido Democrático Trabalhista - PDT de Nova Xavantina-MT, CNPJ nº 01.486.512
/0001-72, para que tome conhecimento das decisões proferidas às fls. 65/67 e 88/89, que
desaprovou as contas do partido referente ao exercício financeiro de 2018 e condenou-o a sanção
de devolução da importância movimentada irregularmente (R$ 480,34), acrescida de multa de 10%
e, consequentemente, para que efetue o pagamento do valor no prazo de 30 dias.
E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou que expedisse o presente Edital, que será
afixado no lugar de costume do Cartório Eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eletrônico da
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Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, aos
onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte. Eu, ____ (Eliton Dias Padilha - Chefe de
Cartório), o expedi por delegação nos termos da Portaria nº 03/2012/26ªZE-MT.
ELITON DIAS PADILHA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 10-2020
INTIMAÇÃO
Prazo: 20 dias
O MM. Juiz Eleitoral em substituição da 26ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Dr. CARLOS
EDUARDO DE MORAES E SILVA, no uso de suas atribuições legais, nos autos do Processo PC Prestação de Contas nº 28-45.2018.6.11.0026 determina a expedição do presente Edital para
INTIMAR o Partido Democrático Trabalhista - PDT de Nova Xavantina-MT, CNPJ nº 01.486.512
/0001-72, para que tome conhecimento da decisão proferida às fls. 25/27, que desaprovou as
contas do partido referente ao exercício financeiro de 2017 e condenou-o a sanção de devolução
da importância movimentada irregularmente, acrescida de multa de 20% e, consequentemente,
para que efetue o pagamento do valor no prazo de 30 dias.
E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou que expedisse o presente Edital, que será
afixado no lugar de costume do Cartório Eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eletrônico da
Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, aos
onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte. Eu, _____ (Eliton Dias Padilha - Chefe de
Cartório), o expedi por delegação nos termos da Portaria nº 03/2012/26ªZE-MT.
ELITON DIAS PADILHA
Chefe de Cartório

PORTARIAS
PORTARIA Nº 01/2020
O Excelentíssimo Senhor Dr. CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA, Juiz da 26ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Designar, na forma do art. 9º, inciso III, do Provimento CRE-MT n° 17/2012, o Sr. ELITON DIAS
PADILHA - Analista Judiciário e Chefe de Cartório, para, sob compromisso, desempenhar a função
de Secretário dos trabalhos correcionais, que serão realizados em 02.03.2020, no Cartório desta
Zona Eleitoral.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DJE e no mural do Cartório Eleitoral.
Nova Xavantina-MT, 10 de fevereiro de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 27ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 002/2020
REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE ATENDIMENTO NA GLEBA MERCEDES E DISTRITO DE
AMERICANA DO NORTE - TABAPORÃ

O Excelentíssimo Senhor Alexandre Sócrates Mendes, MMº. Juiz Eleitoral da 27ª Zona Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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O Excelentíssimo Senhor Alexandre Sócrates Mendes, MMº. Juiz Eleitoral da 27ª Zona Eleitoral
/MT, no uso de suas atribuições legais, TORNO PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem
ou dele tiverem conhecimento;
FAZ SABER que a 27ª Zona Eleitoral promoverá, excepcionalmente, atendimento em ambiente
externo ao Cartório Eleitoral, especialmente para os munícipes da Gleba Mercedes e do Distrito de
Americana do Norte, pertencentes ao Município de Tabaporã-MT, a fim de que requeiram seu
alistamento eleitoral, transfiram seu domicílio ou regularizem sua situação eleitoral.
DADOS DA AÇÃO DE ATENDIMENTO
TABAPORA-MT
Local:
GLEBA MERCEDES I e II - Subprefeitura - Av. Frater Lucas, S/N
Data: 28 de fevereiro
Horário: 8h às 11h e das 13h às 16h;
Servidores designados para atendimento: Felipe Malheiros Alvim e Claudio Macedo(Posto Eleitoral)
DISTRITO DE AMERICANA DO NORTE - PSF - Americana do Norte
Data: 10 de março
Horário: 8h às 11h e das 13h às 16h;
Servidores designados para atendimento: Julliane Silva Conceição e Claudio Macedo(Posto
Eleitoral)
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a publicação do
presente edital no Diário da Justiça Eletrônico pelo prazo de 05(cinco) dias. DADO E PASSADO
neste município de Juara-MT, ao sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte. Eu,
Felipe Malheiros Alvim- Chefe de Cartório, digitei o presente edital.
ALEXANDRE SÓCRATES DA SILVA MENDES
Juiz Eleitoral

ATOS DA 34ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA N° 001/2020-34ªZE/MT - INTERESSADOS - EDIVALDO PEDRO
DOS SANTOS E SILVIO FRANCISCO PILLON.
PORTARIA N.º 001/2020-34ªZE/MT
O DOUTOR RAMON FAGUNDES BOTELHO - MM JUIZ ELEITORAL DA 34ª ZONA ELEITORAL
DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI...
CONSIDERANDO o disposto na Portaria TRE-MT nº 201/2018;
RESOLVE:
Art. 1º - REVOGAR, a partir desta data, a Portaria nº 006/2016-34ªZE/MT, que designou como
Oficial de Justiça desta 34ª Zona Eleitoral o Sr. EDIVALDO PEDRO DOS SANTOS;
Art. 2º - DESIGNAR para exercer o cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA "ad hoc", neste Juízo da 34.ª
Zona Eleitoral, o Sr. SILVIO FRANCISCO PILLON, brasileiro, divorciado, filho de Ana Pereira
Correa e Clovis José Pillon, nascido aos 19/02//1985 em Sorriso-MT, CPF n.º 010.383.091-07, RG
4366579/SSP/MT, Título de eleitor n.º 026016991805, Oficial de Justiça do Fórum da Comarca de
Chapada dos Guimarães;
Art. 3º - Compete ao Oficial de Justiça "ad hoc" ora designado, cumprir os mandados, intimações,
notificações e demais diligências provenientes do Juízo da 34.ª Zona Eleitoral de Mato Grosso.
P. R. I. C.
Encaminhe-se cópia desta à Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Eleitoral de
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Encaminhe-se cópia desta à Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso.
Chapada dos Guimarães/MT, 7 de fevereiro de 2020.
RAMON FAGUNDES BOTELHO
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
PROCESSO N° 1-43.2015.6.11.0034 - EXECUÇÃO FISCAL - CLASSE EF EXECUTADO - GILBERTO SCHWARZ DE MELLO.
Autos nº 1-43.2015.6.11.0034 - Classe EF - Execução Fiscal
SADP nº 761/2015
DESPACHO
1- Deferida a suspensão requerida pela Fazenda Pública, foi determinado o arquivamento
provisório dos autos (sem baixa na distribuição, pelo prazo de 1 (um) ano (art. 40, § 4º, LEF).
2- Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem manifestação, CONCEDA-SE vista dos autos à Fazenda
Pública, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que manifeste se tem interesse no prosseguimento
do feito, bem como postule providências úteis visando a satisfação do crédito, sob pena de
extinção.
3- Escoado o prazo, com ou sem manifestação - o que deverá ser certificado - retornem os autos
CONCLUSOS para análise da prescrição intercorrente (Resp. 1.340.553/RS).
4- INTIME-SE. CUMPRA-SE.
Chapada dos Guimarães/MT, 04 de novembro de 2019.
RAMON FAGUNDES BOTELHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 38ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 14/2020
RELAÇÃO DE ÓBITOS REGISTRADOS NO CADASTRO ELEITORAL NO MÊS DE JANEIRO DE
2020
(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 mês de janeiro de 2020, 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-14-202020200206082605104-3138068b71c1f9eaf2ed239cd8eb2225.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, 6 de fevereiro de 2020.
ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 15/2020/38ª ZE
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EDITAL Nº 15/2020/38ª ZE
Torna pública a data designada para a realização da Correição Ordinária relativa ao ano de 2020.
O Excelentíssimo Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, Juiz da 38ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no
uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, a todos os que virem o presente Edital ou dele
tiverem conhecimento que, cumprindo determinação constante da Resolução n.º 21.372, de
25.03.2003, do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, que estabelece rotina para realização de
correições nas Zonas Eleitorais do país, e do Provimento CRE-MT nº 17/2012, realizar-se-á, no dia
21 de fevereiro de 2020, a partir das 8:00 horas, sem prejuízo do atendimento ao público em geral,
CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos documentos e procedimentos desta Zona Eleitoral, instalada na
Rua Coronel Arruda Pinto, 235, Centro, CEP 78180-000, cidade de Santo Antônio do Leverger.
Durante o período designado para os trabalhos poderão ser apresentadas reclamações, sugestões
e comentários a respeito dos serviços prestados pelo Cartório Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinei a
expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e
disponibilizado no mural do Cartório Eleitoral por dez dias.
Expedido nesta cidade de Santo Antônio do Leverger - MT, aos 10 dias do mês de fevereiro do ano
de 2020. Eu, , Antoniony Marques de Oliveira Costa, Técnico Judiciário e Chefe de Cartório,
preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Alexandre Paulichi
Chiovitti.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz Eleitoral

PORTARIAS
PORTARIA Nº 2/2020
O Excelentíssimo Senhor Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, Juiz da 38ª Zona Eleitoral do Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Designar, na forma do art. 9º, inciso III, do Provimento nº 17/2012, da Corregedoria Regional
Eleitoral de Mato Grosso, o servidor Antoniony Marques de Oliveira Costa, Técnico Judiciário,
para, sob compromisso, desempenhar a função de secretário dos trabalhos correicionais, a serem
realizados no dia 21 de fevereiro de 2020, no Cartório da 38ª Zona Eleitoral.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do TRE/MT e no mural do Cartório Eleitoral.
Santo Antônio de Leverger, 10 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz Eleitoral

ATOS DA 39ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS Nº 97-48.2012.6.11.0039
Protocolo nº 69.239/2012
Denunciante: Ministério Público Eleitoral
Denunciado: Onésimo Ferreira da Silva
Advogado: Naiara Eduarda Brito Sala - OAB/MT nº 19200/O e Kadum Rondon da Silva - OAB/MT
nº 14276/E

Vistos etc. Trata-se de ação penal em face de Onésimo Ferreira da Silva. O Ministério Público
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Vistos etc. Trata-se de ação penal em face de Onésimo Ferreira da Silva. O Ministério Público
Eleitoral, em audiência de transação penal, ofereceu proposta de transação penal ao autor do fato,
tendo o mesmo aceitado a referida proposta (fls. 76/77). A referida proposta foi homologada pelo
juízo (fls. 76/77). Após os tramites processuais, foi certificado à fl. 198 que o autor do fato
compareceu regularmente ao Cartório do Juízo da 3ª Zona Eleitoral de Mato Grosso (Rosário Oeste
/MT) 21 (vinte e uma) vezes, para justificar suas atividades, entre 15/05/2018 a 10/01/2020. O
Ministério Público manifestou à fl. 200 requerendo seja declarada extinta a punibilidade do autor do
fato, ante a juntada do comprovante de integral cumprimento da transação penal. Após, volveramme conclusos os autos para sentença.
É o sucinto relatório. Passo a decidir.
Fundamentos
Versam os autos acerca de ação penal em face do autor do fato Onésimo Ferreira da Silva.
Consoante os recibos e atestados de comparecimento emitido pelo Cartório da 3ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso acostados aos autos às fls. 188/198, verifica-se que o autor do fato
cumpriu integralmente as condições acordadas em audiência de Transação Penal, razão pela qual
é salutar a extinção da punibilidade em relação ao fato delituoso narrado nos autos.
Dispositivo
Posto isto, tendo o autor do fato cumprido integralmente as condições da transação penal lhe
concedida, declaro extinta a punibilidade de Sr. Onésimo Ferreira da Silva, em relação aos fatos
delituosos narrado nestes autos, com fulcro no art. 76, § 4º parte final, da Lei nº 9.099/95.
Proceda-se a baixa no sistema competente dos registros do presente feito, a fim de que seja
consultado somente para os fins do art. 76, § 6º, da Lei nº 9.099/95.
Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e anotações de estilo, arquive-se o feito.
P. R. I. C. Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020.
JEVERSON LUIZ QUINTIERI
Juiz Eleitoral

ATOS DA 43ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 2/2020/43ª ZE/MT - DESCARTE
Prazo de publicação: 15 (quinze) dias
Torna pública o período designado para a realização de descarte de materiais relativo ao ano de
2020.
O Excelentíssimo Senhor ANDERSON CANDIOTTO, Juiz Eleitoral da 43ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, FAZ SABER que, nos termos do art.
55 da Resolução nº 21.538/2003/TSE e nas disposições constantes do Provimento nº 9/2014/CREMT que, será realizado o descarte, a ocorrer na Sede do Cartório Eleitoral, na Rua Canoas, 583,
Centro, Sorriso, no horário de expediente normal, por servidor(es) da Justiça Eleitoral, mediante
trituração que impossibilite a identificação do seu conteúdo, dos documentos abaixo relacionados,
os quais, após tal procedimento de tritura, serão descartados por meio do serviço ordinário de
coleta do Município, no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, contados do término do prazo de
publicação deste edital e do prazo recursal (art. 11, inciso V do Provimento nº 9/2014/CRE-MT,
podendo o evento ser acompanhado por qualquer interessado:
Requerimento de Alistamento Eleitoral - RAE e Protocolo de Entrega de Título Eleitoral - PETE
(Prazo: 05 anos)
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinei a
expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, e
afixado no mural do Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Sorriso/MT na data de 03/02/2020. Eu, Andréa Fenner, Chefe de
Cartório, digitei e subscrevi.
ANDREA FENNER
Chefe de Cartório

SENTENÇAS
PETIÇÃO Nº 19-32.2018.6.11.0043
Assunto : Regularização de Prestação de contas - Exercício Financeiro 2016
Interessado : Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - Sorriso/MT
Autoridade : Juízo da 43ª Zona Eleitoral
Advogado : Edmauro Dier Dias Nascimento OAB/MT nº 18.159
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de Regularização de contas do Partido da Social Democracia Brasileira PSDB, de Sorriso/MT, referente ao exercício financeiro de 2016.
Edital de publicação do balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício (fl. 85), após
decorrido o prazo de 15 dias foi publicado o edital de fl. 90, transcorrendo in albis o prazo para
impugnação das contas apresentadas (fl. 91).
Posteriormente, foi realizado o exame das contas. Intimado para, no prazo de 20 dias, manifestar
sobre o Relatório Preliminar para Expedição de Diligências, via Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral, o partido quedou-se inerte (fl. 98).
Após, foi realizado novo exame das contas, e o prestador foi intimado para, no prazo de 30 dias,
manifestar sobre Relatório de Exame para Expedição de Diligências.
Decorrido o prazo sem apresentação da resposta por parte do partido (fl. 102), a prestação de
contas foi dirigida a unidade técnica para análise, sendo emitido parecer conclusivo, manifestandose ao final pela não regularização da situação de inadimplência na prestação de contas, enquanto
não supridas as irregularidades apontadas no item 3.4 do parecer técnico.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (fls. 106/109).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
Denota-se que o partido político teve as contas julgadas não prestadas no exercício financeiro de
2016, conforme se constata pela sentença prolatada nos autos n. 39-78.2017.6.11.0036. Sendo
assim, apresentou petição de Regularização de Contas, no ano de 2018, referente ao exercício
financeiro de 2016.
Analisando os autos, verificou-se que o partido político, devidamente intimado para sanar as
inconsistências apontadas nos relatórios de fls. 92/93 e 99/99v, permaneceu silente (fls. 98 e 102).
O parecer conclusivo de fl. 103 destacou em suma que, no caso de doações de bens, ou serviços,
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O parecer conclusivo de fl. 103 destacou em suma que, no caso de doações de bens, ou serviços,
ou cessão temporária de bens, o prestador deixou de apresentar comprovante fiscal ou
instrumento idôneo, comprovantes das propriedades dos bens, bem como, demonstração de
avaliação, mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pelo doador e a sua
indicação da fonte de avaliação e os recibos para todas as doações estimáveis em dinheiro
recebida, nos termos do art. 9º, e art. 11º, §7º, ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015. Além
disso, a doação do valor de R$ 350,00 para campanha eleitoral, não transitou na conta bancária
específica, em desatendimento ao art. 6º da Resolução nº 23.464/2015. Ademais, verificou-se que
o partido não apresentou comprovantes relacionados a efetivação dos gastos, referente a
compensação de um cheque no valor de R$ 606,00 na conta bancária do partido (ag 1917 c/c
100480), nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Assim, diante 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.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 58 da Resolução TSE n.º 23.604/2019 e o que mais dos autos
consta, INDEFIRO o pedido de regularização de contas partidárias relativas ao exercício 2016,
anteriormente julgadas como não prestadas, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB),
de Sorriso-MT.
Não obstante isso, as contas do exercício 2016 podem ser regularizadas caso o prestador
demonstrar a recomposição de caixa do partido na quantia de R$ 606,00 corrigida
monetariamente, referente a compensação do cheque que foi compensado sem a devida
demonstração dos gastos, como também, apresentar os documentos capazes de sanar as
inconsistências, a qualquer tempo.
CIÊNCIA ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.
CUMPRA-SE. Às providências.
Sorriso/MT, 06 de fevereiro de 2020.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

PORTARIAS
PORTARIA Nº 2/2020/43ª ZE - DESIGNA LOCAL DE VOTAÇÃO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANDERSON CANDIOTTO, JUIZ ELEITORAL DA 43ª
ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 117 e 135 do Código Eleitoral;
CONSIDERANDO o aumento expressivo da população no Assentamento Jonas Pinheiro (área
rural de Sorriso) e suas proximidades;
CONSIDERANDO os locais de votação da área urbana de Sorriso que atendem os eleitores desse
local rural, tais como a Escola Municipal Valter Leite Pereira e Escola Municipal Vila Bela, já
estarem em sua capacidade máxima de eleitores cadastrados;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor equacionamento do eleitorado residente nesse
assentamento, hoje distribuído entre os demais locais de votação da 43ª ZE;
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR como local de votação para funcionamento de Mesas Receptoras de Votos a
Escola Municipal Prof.ª Matilde Luíza Zanatta Gomes, situada à BR 163, KM 770, Zona Rural Assentamento Jonas Pinheiro no Município de Sorriso.

Parágrafo único. Inicialmente são previstas 05 (cinco) seções eleitorais para recebimento de votos,
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Parágrafo único. Inicialmente são previstas 05 (cinco) seções eleitorais para recebimento de votos,
com no máximo 400 (quatrocentos) eleitores, condicionado o aumento à medida que as seções
forem preenchidas.
Art. 2º Compete ao Cartório da 43ª Zona Eleitoral providenciar o lançamento das informações
necessárias para criação do local de votação e das seções eleitorais no Sistema Elo.
Art. 3º Publique-se no átrio do Cartório Eleitoral e no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Art. 4º Encaminhe-se cópia desta Portaria à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria
Estadual de Educação, através da Assessoria Pedagógica Estadual instalada no Município de
Sorriso.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 07 de fevereiro de 2020.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 48ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 09/2020
Excelentíssimo Senhor Juiz da 48ª Zona Eleitoral - Cotriguaçu, Mato Grosso -, Dr. Dante Rodrigo
Aranha da Silva, 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
TÍTULO ELEITORAL, por intermédio desta 48ª Zona Eleitoral, no período de 23.01.2020 a
07.02.2020, referente(s) ao(s) lote(s) de RAEs processados no referido período, conforme relação
anexa disponível em cartório e no link a seguir: http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos
/downloads/anexos_de_normativos-edital-9-2020-20200211111804582ace0bc2a6be9fb12a325c159950d0594.pdf
I. 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 Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, aos onze dias do mês de
fevereiro de dois mil e vinte. Eu________ Elaine Coutinho Weber, servidora requisitada, digitei,
conferi o presente Edital.
ELAINE COUTINHO WEBER
Servidora Requisitada

INTIMAÇÕES
PROCESSO Nº: 0600002-92.2019.6.11.0048
PROCESSO Nº: 0600002-92.2019.6.11.0048
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR: ELIAS MATEUS DOS SANTOS - 20020 - VEREADOR - JURUENA
CNPJ: 25.598.091/0001-30

Nº CONTROLE: 200201390581MT2863849
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DATA GERAÇÃO: 04/02/2020 às 11:59:36

PARTIDO POLÍTICO: PSC
PARECER TÉCNICO PRELIMINAR
O PARECER TÉCNICO PRELIMINAR em sua análise conforme o que determina, art. 60,
Resolução n.º 23.463/2015 do TSE, detectou os seguintes indícios de irregularidades:
RECEBIMENTO DIRETO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA
DATA

CPF/CNPJ

INCONSISTÊNCIA DOADOR

VALOR
R$¹

06/09

25.598.114/0001-

/16

06

Baixada

BERNARDINHO CROZETTA PREFEITO

%²

100,00 5,15

DESPESAS REALIZADAS COM INDÍCIOS DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL
(omissão de receitas e gastos eleitorais)
N° DO
DATA CNPJ

FORNECEDOR

DOCUMENTO

VALOR

FISCAL
06/09 01.369.396
/2016 /0001-01

SITUAÇÃO DA EMPRESA
NA JUNTA COMERCIAL

AUTO POSTO
QUERO QUERO

56743 - 1

90,00

EXTINTA

56919 - 1

70,00

EXTINTA

56743 - 1

90,00

EXTINTA

56919 - 1

70,00

EXTINTA

56743 - 1

90,00

EXTINTA

56919 - 1

70,00

EXTINTA

LTDA

11/09 01.369.396
/2016 /0001-01

AUTO POSTO
QUERO QUERO
LTDA

06/09 01.369.396
/2016 /0001-01

AUTO POSTO
QUERO QUERO
LTDA

11/09 01.369.396
/2016 /0001-01

AUTO POSTO
QUERO QUERO
LTDA

06/09 01.369.396
/2016 /0001-01

AUTO POSTO
QUERO QUERO
LTDA

11/09 01.369.396
/2016 /0001-01

AUTO POSTO
QUERO QUERO
LTDA

Considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, com base na
Portaria nº 05/2016, SOLICITO que o Prestador de Contas, no prazo de 03 (três) dias, apresente
informações e/ou documentos a respeito das irregularidades acima apontadas. A não
apresentação de informações e documentos dentro do prazo explicitado implicará nos
procedimentos de julgamento da regularização das contas eleitorais.
Ressalto que, os devidos documentos devem ser encaminhados via PJE.
Cotriguaçu/MT, 11 de fevereiro de 2020.
ÍTALO JOSÉ SCOLARI CARARO
Chefe de Cartório
Portaria nº 05/2016
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ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 01/2020/49ªZE
DESCARTE/FRAGMENTAÇÃO DE MATERIAIS E DOCUMENTOS
PRAZO: 15 (quinze) dias
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 49ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER, que nos termos do art. 55 da Resolução TSE nº 21.538/03, e, nas disposições
constantes do Provimento CRE/MT nº 9/2014, que no dia 20/02/2020, às 09h00, será realizada a
inutilização dos documentos abaixo relacionados, inclusive os provenientes da extinta 58ª Zona
Eleitoral de Mato Grosso, na presença dos servidores autorizados do Cartório Eleitoral, por meio
de instrumento de fragmentação e posterior descarte dos documentos e materiais, a ser procedida
na empresa RECIMAT, situada na Rua Oceano Indico, s/n, box 2, Bairro Santa Izabel, em Várzea
Grande/MT, podendo ser acompanhado por quem interessar:
49ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA GRANDE / MATO GROSSO
Descrição de documentos para descarte
e período de referência
Termo de responsabilidade de patrimônio - até 2009.
Suprimentos de Fundos e demais documentos ligados a
orçamento e prestações de contas - até 2009.
Certidões avulsas - até 2009.
Comunicação de Conscrição para registro de Suspensão
de Direitos Políticos - até 2009.

Prazo para conservação (Tabela
de Temporalidade - Prov. nº 09
/2014)
10 anos
10 anos
10 anos
10 anos

Comunicação de óbito - até 2009.

10 anos

Guia de multa paga - até 2009.

10 anos

Requerimento de justificativa eleitoral - até 2009.

10 anos

Comunicações para registro dos ASEs - até 2009

10 anos

Ofícios, ofícios circulares, e-mails impressos, memorandos
e informações expedidos pelos juízos eleitorais - até 2009.
Portarias e Atos normativos - até 2009.
Documento recebido pelo Juízo Eleitoral (ofícios, e-mails,
memorandos, requerimentos diversos, etc.) - até 2009.

10 anos
10 anos
10 anos

Documentos seriados ou guardados apartados para
controle eventualmente existentes no cartório. (Sentenças
impressas, mandados, informações, mensagem eletrônica

10 anos

numerada etc) - até 2009.
Ficha de mesários e demais documentações referentes até 2009.
Lista de presença e atualizações de endereços de
mesários - até 2009.
Vistorias dos Locais de votação - até 2009.

10 anos
10 anos
10 anos
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Protocolos de entrega do título eleitoral (PETE) e os
requerimentos de alistamento eleitoral - ERA) relativos à

05 anos

alistamento, transferência, revisão ou segunda via - até 2014.
Títulos eleitorais recolhidos e respectivos PETES, exceto
os que integram processo - até 2014.
Títulos eleitorais não procurados pelo eleitor e respectivos
PETES - até 2018.
Termos de recebimento de documentos protocolados no
SADP enviados (recibo de tramitação) - até 2018.
Guias de remessa de material - até 2018.
Formulários de Justificativa Eleitoral (apresentados no dia
do pleito) - até 2018.
Propaganda eleitoral apreendida, integrante de processo até 2018.

05 anos
01 ano
01 ano
01 ano
01 ano
01 ano

58ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA GRANDE/MATO GROSSO (EXTINTA)
Termo de responsabilidade de Patrimônio - até 2009
Suprimento de Fundos e demais documentos ligados a
orçamento e prestações de contas - até 2009.
Documento recebidos pelo Juízo Eleitoral (ofício, e-mails,
memorandos, requerimento diversos, etc) - até 2009.
Certidões avulsas - até 2009.
Ofícios, ofícios circulares, e-mails impressos, memorandos
e informações expedidos pelos juízos eleitorais - até 2009.
Edital emitido pelo Juízo Eleitoral - até 2009.

10 anos
10 anos
10 anos
10 anos
10 anos
10 anos

Documentos seriados ou guardados apartados para
controle eventualmente existentes no cartório. (Sentenças
impressas, mandados, informações, mensagem eletrônica

10 anos

numerada etc) - até 2009.
Comunicação de desfiliação partidária - até 2009.

10 anos

Expediente recebido/expedido de partido político - até 2009.

10 anos

Comunicação de Conscrição para registro de Suspensão
de Direitos Políticos - até 2009.

10 anos

Comunicação de óbito - até 2009.

10 anos

Guia de multa paga - até 2009.

10 anos

Requerimento de Justificativa Eleitoral (apresentado depois
do pleito) - até 2009.

10 anos

Comunicações para registro dos demais ASEs - até 2009

10 anos

Boletins de Urna e Zerésimas até 2009.

10 anos

Protocolos de Entrega do Título Eleitoral(PETE) e os
Requerimentos de Alistamento Eleitoral - RAE) relativos a

05 anos

alistamento, transferência, revisão ou segunda - até 2014.
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05 anos
01 ano
01 ano

Ressalte-se que o prazo para manifestação e impugnação de interessados será de 3 (três) dias a
contar da última publicação do Edital de descarte/fragmentação de materiais e documentos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo Senhor
Juiz Eleitoral afixar o presente edital no átrio do Cartório Eleitoral e publicá-lo por 15 (quinze) dias
no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Várzea Grande/MT aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano
de dois mil e vinte. Eu, Márcio Nei Ribeiro, ________, Técnico Judiciário e Chefe de Cartório da
49ª Zona Eleitoral, em substituição, digitei.
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR
Juiz Eleitoral

PORTARIAS
PORTARIA Nº 02/2020 - 49ª ZE/MT
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR, JUIZ DA 49ª ZONA
ELEITORAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Considerando a Resolução TRE-MT nº 2.404/2020 que dispõe sobre a escolha e o registro de
candidatos, o calendário e outras providências da eleição suplementar para um cargo de Senador
e respectivos suplentes no estado de Mato Grosso;
Considerando a resolução TSE nº 23.601/2019 que dispõe sobre o cronograma operacional do
cadastro eleitoral para as Eleições 2020 e dá outras providências;
Considerando a Resolução TSE nº 23.606/2019 que dispõe sobre o calendário eleitoral das
Eleições 2020;
Considerando a impossibilidade de utilização dos seguintes locais de votação da 49ª ZE, em
função de obras e reformas: 1422 - QUINTA CIRETRAN; 1350 - CÂMARA MUNICIPAL; 1481 EMEB ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS;
Considerando a necessidade de realocar 06 (seis) seções do local de votação 1457 - EE
GONÇALO BOTELHO DE CAMPOS, em função das condições estruturais do prédio;
RESOLVE:
I - Alterar o endereço do local de votação 1422 - QUINTA CIRETRAN, alocando-o provisoriamente
no endereço Av. Pres. Arthur Bernardes, nº 525 - Bairro Jardim Aeroporto - CEP. 78.125-100,
município de Várzea Grande/MT, onde funciona o IVE - INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE
ENSINO, cujas seções nº 187, 188, 189 e 190 serão instaladas para a Eleição Suplementar ao
Senado e para as Eleições Municipais 2020.
II - Alterar o endereço do local de votação 1350 - CÂMARA MUNICIPAL, alocando-o
provisoriamente no endereço Av. Castelo Branco, S/N - Bairro Jardim Imperador - CEP. 78.000000, município de Várzea Grande/MT, onde funciona o CENTRO DE CONVIVÊNCIA CADERNO II,
cujas seções nº 154, 155, 156, 157, 175, 176 e 177 serão instaladas para a Eleição Suplementar
ao Senado e para as Eleições Municipais 2020.
III - Alterar o endereço do local de votação 1481 - EMEB ANTÔNIO SALUSTIO AREIAS, alocandoo provisoriamente no endereço Rua 23, QD. 30, S/N - Bairro Jardim Vitória - CEP. 78.000-000,
município de Várzea Grande/MT, onde funciona o local de votação 1694 - EMEB JOSÉ ESTEJO
DE CAMPOS, cujas seções nº 244, 245, 247, 248 e 249 serão instaladas para a Eleição
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DE CAMPOS, cujas seções nº 244, 245, 247, 248 e 249 serão instaladas para a Eleição
Suplementar ao Senado e para as Eleições Municipais 2020.
IV - Realocar as seções 207, 208, 217, 220, 230 e 234, que pertencem ao local de votação 1457 EE GONÇALO BOTELHO DE CAMPOS, alocando-as provisoriamente no endereço Rua São
Francisco de Assis, QD. 46, S/N - Bairro Jardim Costa Verde - CEP. 78.000-000, município de
Várzea Grande/MT, onde funciona a EMEB EMANUEL BENEDITO ARRUDA. As demais seções
201, 202, 203, 204, 205 e 206 permanecem instaladas no local 1457 - EE GONÇALO BOTELHO
DE CAMPOS; esta realocação será implementada para a Eleição Suplementar ao Senado e para
as Eleições Municipais 2020.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.
Várzea Grande/MT, 10 de fevereiro de 2020.
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR
Juiz Eleitoral

ATOS DA 60ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
INTIMAÇÃO Nº. 02/2020
PROCESSO Nº: 12-52.2019.6.11.0060 PROTOCOLO Nº: 15.881/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADORA DE CONTAS: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
ADVOGADOS (AS): ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB/MT 8392
INTIMAÇÃO
Em cumprimento da Resolução TSE nº 23.553/2017, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos
de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições de
2018. Considerando o art. 72, §1º, da citado normativo, INTIMO o Prestador de Contas, na pessoa
do seu Advogado, Dr. ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB/MT 8392, para se
manifestar, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, sobre as inconsistências apontadas no PARECER
TÉCNICO PRELIMINAR, que se encontra disponível no link a seguir, assim como, na Sede deste
Juízo Eleitoral: http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/arquivos_de_eleicoes-2018parecer_preliminar_contas_pdt_eleicoes_2018_-_diligencia-20200211093340848552efeeb90cfe6b1207314961a42cf43.pdf
Ressalta-se que a não apresentação de informações e documentos dentro do prazo implicará nos
procedimentos de julgamento das contas eleitorais com as devidas penalidades.
Assino a presente intimação, por força do ato de delegação contido na Portaria 02/2017.
Sede do Juízo Eleitoral e Informações: Av. Brasil, nº 1200 NE, Centro, Campo Novo do Parecis MT, CEP 78.360-000. Telefones: (65) 3382-2101. Endereço Eletrônico: zona60@tre-mt.jus.br.
Campo Novo do Parecis/MT, 11/02/2020
ARTHUR HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
Chefe de Cartório
Portaria 02/2017 60ª ZE/MT
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