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ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 58/2020
Disponibiliza, para lotação provisória, vaga no Cartório da 14ª Zona Eleitoral - Jaciara/MT, e
estabelece critérios para o seu preenchimento.
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 a informação constante do Processo SEI nº 00613.2020-0,
RESOLVE
Art. 1º Tornar pública a existência de vaga no Cartório da 14ª Zona Eleitoral - Jaciara/MT,
decorrente de claro de lotação, que poderá ser ocupada mediante lotação provisória, a pedido, por
servidor ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, ou Analista Judiciário, Área
Judiciária, lotado em Cartórios Eleitorais de Mato Grosso.
§ 1º Para os fins desta Portaria é considerado claro de lotação a ausência do ocupante do cargo
efetivo lotado na Zona Eleitoral, em decorrência de remoção, licença ou outros afastamentos
previstos na Lei nº 8.112/1990.
§ 2º A lotação provisória de que trata o caput tem como finalidade auxiliar o Cartório da 14ª ZE Jaciara na condução e realização da eleição suplementar de senador, e será autorizada pelo prazo
de 04 (quatro) meses, a contar da data da lotação do servidor no Cartório, podendo ser
prorrogada, à critério da Administração.
§ 3º A lotação provisória de servidor efetivo para a condução de trabalhos da eleição suplementar
do mês de abril inviabilizará a solicitação de força-tarefa adicional para o Cartório Eleitoral durante
os preparativos do pleito.
Art. 2º São requisitos para participação do processo seletivo:
a. possuir conhecimento e experiência nos programas/sistemas eleitorais para a condução e
realização dos trabalhos do Cartório Eleitoral da 14ª ZE - Jaciara durante a eleição suplementar de
senador;
b. estar o servidor em atividade, não licenciado ou afastado;
c. contar a unidade de origem com a lotação mínima de 2 (dois) servidores efetivos, incluindo o
requerente, desde que não licenciados ou afastados por mais de 30 (trinta) dias;
d. renunciar o interessado, expressamente, a qualquer tipo de ajuda de custo ou diárias em razão
do deslocamento;
e. renunciar o interessado, expressamente, ao período de trânsito;
f. possuir a anuência expressa do Juiz Eleitoral.
Art. 3º O servidor selecionado poderá participar de concursos de remoção interna, mantendo-se a
sua lotação originária.
Art. 4º A ocorrência das situações abaixo descritas, antes do término do prazo da lotação
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Art. 4º A ocorrência das situações abaixo descritas, antes do término do prazo da lotação
estabelecido no artigo 1º, poderá ensejar o retorno do servidor à sua lotação originária, sem
qualquer ônus para a Administração:
I - o retorno do servidor efetivo titular da vaga que gerou o claro de lotação;
II - a finalização de concurso interno de remoção com o preenchimento do claro de lotação;
III - a nomeação de candidato aprovado no concurso público que contemple o preenchimento do
claro de lotação;
IV - a ocorrência superveniente de claro de lotação na unidade ou Zona Eleitoral de origem do
servidor selecionado;
V - outras situações de interesse público, a critério da Administração.
Art. 5º Havendo mais de um interessado, serão observados os critérios de desempate
estabelecidos no art. 21, § 3º, da Resolução TSE nº 23.563/2018.
Art. 6º O exercício provisório de que trata esta Portaria não poderá gerar dois claros de lotação na
mesma Zona Eleitoral.
Art. 7º As inscrições serão realizadas por meio de mensagem eletrônica endereçada à
selecaointerna@tre-mt.jus.br, indicando no assunto "INSCRIÇÃO PARA VAGA DA 14ª ZONA
ELEITORAL".
Art. 8ª O cronograma contendo as etapas e prazos do processo seletivo serão divulgados pela
Secretaria de Gestão de Pessoas no Diário de Justiça Eletrônico, após a publicação desta Portaria.
Art. 9ª Os casos omissos serão decididos pelo Diretor-Geral deste Tribunal.
Art. 10 Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

ATOS DA CORREGEDORIA
EDITAIS
EDITAL 2/2020
Retifica, em parte, o edital nº 01/2020, que definiu a programação de realização das inspeções
ordinária para o mês de fevereiro do ano de 2020.
O CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições
legais, FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que,
considerando o encontro marcado pelo TSE para os dias 17 e 18/02/2020, para a finalização dos
trabalhos relacionados aos Assuntos e Classes Processuais constantes das Tabelas Processuais
Unificadas - TPUs, informa o cancelamento das inspeções previstas anteriormente para os dias 18,
19 e 20/02/2020, nas zonas eleitorais 44ª ZE - Guarantã do Norte, 33ª ZE - Peixoto de Azevedo e
32ª ZE - Cláudia, respectivamente. Novas datas serão divulgadas posteriormente.
E para que se dê ampla divulgação, determinou-se que o presente edital fosse publicado no Diário
da Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, aos 12
(doze)

dias

do

mês

de

fevereiro

de

2020.

Eu,

Carlos

Luanga

Ribeiro

Lima,

_________________________________________, Coordenador Jurídico-Administrativo, o lavrei.
Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Vice-Presidente e Corregedor

ATOS DA PROCURADORIA ELEITORAL
PORTARIAS
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PORTARIAS
PORTARIA PRE/MT/Nº 17, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais conferidas pelo artigo 77 c/c o artigo 78, ambos da Lei Complementar nº 75, de
20 de Maio de 1993, e à vista do que consta no Ofício nº 028/2020, de 04/02/20, firmado pela
Excelentíssima Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativo, Eunice Helena Rodrigues de
Barros,
RESOLVE:
Art. 1º Reconduzir o(a) Promotor(a) de Justiça Luiz Augusto Ferres Schimith para exercer a função
de Promotor Eleitoral perante a 60ª Zona Eleitoral - Campo Novo dos Parecis, no período de 02
(dois) anos,a partir de 07/02/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Doutor PEDRO MELO POUCHAIN RIBEIRO
Procurador Regional Eleitoral

PORTARIA PRE/MT/Nº 18, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020.
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais conferidas pelo artigo 77 c/c o artigo 78, ambos da Lei Complementar nº 75, de
20 de Maio de 1993, e à vista do que consta no Ofício nº 029/2020, de 07/02/20, firmado pela
Excelentíssima Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativo, Eunice Helena Rodrigues de
Barros,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Graziella Salina Ferrari para exercer a função de
Promotor Eleitoral perante a 16ª Zona Eleitoral - Vila Rica, no período de 01 a 07/02/20, em
substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Eduardo Antônio Ferreira Zaque, por motivo de
licença para tratamento de saúde em pessoa da família do titular.
Art. 2º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Wellington Petrolini Molitor para exercer a função de
Promotor Eleitoral perante a 26ª Zona Eleitoral - Nova Xavantina, no dia 06/02/20, em substituição
à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Tereza de Assis Fernandes, por motivo de licença para
tratamento de saúde do titular.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se com efeitos retroativos.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Doutor PEDRO MELO POUCHAIN RIBEIRO
Procurador Regional Eleitoral

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PAUTA DE JULGAMENTO - EDITAL N. 25/2020
Para conhecimento das partes e demais efeitos legais, publica-se a PAUTA DE JULGAMENTO da
Sessão Ordinária que se realizará às 9 horas, na Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme dispõe o art. 60
do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de 2016):
1) PROCESSO Nº 8664 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 23.274/2018
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1) PROCESSO Nº 8664 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 23.274/2018
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partido Político - Órgão de
Direção Municipal - 53ª ZONA ELEITORAL - QUERÊNCIA/MT - ELEIÇÕES 2018
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB - DE QUERÊNCIA/MT
ADVOGADO(S): FABIOLA COLLACHITI MORETO - OAB: 9986/MT
RECORRIDO(S): SIDNEY LUIZ DE MATIAS HASS - PRESIDENTE PEDRO LAURI KUHN TESOUREIRO
RELATOR: Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
2) PROCESSO Nº 3150 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 28.869/2016
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
- Partido Político - Órgão de Direção Municipal - ANOS 2013 - 2014 - 2015 - SINOP/MT - 32ª
ZONA ELEITORAL
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN DE SINOP/MT
ADVOGADO(S): FABIANO PAULO CONSTANTINI - OAB: 13.433/A/MT GABRIELA SEVIGNANI OAB: 20.064-O/MT
ADVOGADA(S): DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - OAB: 20.689-O/MT
RELATOR: Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos dez dias do
mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 23/2020/CAPJ/SJ
Para conhecimento das pessoas interessadas e para que produza seus legais efeitos, publica-se a
seguinte decisão proferida nos autos abaixo mencionados (Lei nº 11.419/2006, artigo 4º, § 2º):
1) RECURSO ELEITORAL Nº 15-49.2019.6.11.0046 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 4.491/2019
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PETIÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO
FINANCEIRO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL - PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DAS
CONTAS - REFERENTE AO PROCESSO Nº 48-13.2017.6.11.0045 - CLASSE PC - EXERCÍCIO
2016 - 46ª ZONA ELEITORAL - RONDONÓPOLIS/MT
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR DE RONDONÓPOLIS/MT
ADVOGADOS: GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB/MT 5.681/MT, MAURÍCIO JOSÉ CAMARGO
CASTILHO SOARES - OAB/MT 11.464/MT, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - OAB
18.562/MT E ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES - OAB 24.142/MT.
RELATOR: DOUTOR SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
DESPACHO
Vistos etc.
Junte-se aos autos RE - PC n. 15-49.2019.6.11.0046.
Cuida-se de pedido da COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO LIBERAL DE
RONDONÓPOLIS/MT para que nos Autos n. 15-49.2019.6.11.0046 - Pedido de Regularização de
Contas - em que requer, antes mesmo da publicação do v. Acórdão, a imediata revogação da
suspensão imposta ao partido objeto da regularização efetivada nestes autos.
Considerando que na origem as contas foram regularizadas, medida que foi confirmada pelo e.
Colegiado em sede de recurso.
Considerando que não há nos autos, tampouco no pedido ora em apreciação, comprovação que as
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Considerando que não há nos autos, tampouco no pedido ora em apreciação, comprovação que as
atividades partidárias estão suspensas, mormente após a confirmação pelo Supremo Tribunal
Federal - STF da liminar concedida pelo Min. Gilmar Mendes proferida nos autos da ADI nº 6.032,
julgada em 5.12.2019, que para a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, após
decisão, com trânsito em julgado, deverá ser precedida de processo regular que assegure ampla
defesa.
Deste modo, tendo em vista que o Acórdão já foi publicado, estando os autos em fase final de
conclusão para a sua baixa e, não havendo a demonstração da necessidade de adoção da medida
requerida, indefiro o pedido.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.
Doutor Sebastião Monteiro da Costa Júnior - Relator
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos doze dias do
mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0601372-90.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601372-90.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Juiz de Direito 1 - Bruno D'Oliveira Marques
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARILDES FERREIRA DO REGO DEPUTADO FEDERAL,
MARILDES FERREIRA DO REGO Advogados do(a) REQUERENTE: MARCIO ANTONIO GARCIA
- MT12104/O, VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - MT16140
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, 13 de fevereiro de 2020.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 117-83.2017.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PARTIDOS POLÍTICOS
- PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO ESTADUAL - ANO 2016 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA - PMB/MT - REFERENTE INFORMAÇÃO 15/2017/CRIP/SJ/TRE-MT- CONTAS NÃO
PRESTADAS
RELATOR(A): DOUTOR BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
REQUERENTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA/MT
Advogado: Paulo Salem Pereira Gonçalves - OAB: 18220/Mt
REQUERENTE: MILTON SIMPLICIO, PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA REGIONAL
DO PMB/MT

REQUERENTE:

WILDSON

RODRIGUES

BARACHO,

TESOUREIRO

DA

COMISSÃO
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DA

COMISSÃO

PROVISÓRIA REGIONAL DO PMB/MT
O Excelentíssimo Senhor Doutor Bruno D'Oliveira Marques, 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,
Trata-se de Prestação de Contas em que foram julgadas não prestadas as contas referente ao
exercício financeiro de 2016 do Diretório Regional do Partido da Mulher Brasileira - PMB/MT, com
determinação de i) recolhimento ao Erário do montante de R$ 100,00 (cem reais), conforme
demonstrativo de fl. 74; e ii) proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário
enquanto não for regularizada a situação do partido político (fls. 120/128).
Certidão de trânsito em julgado acostada à fl. 132.
Determinada à fl. 142, a intimação do prestador de contas do Diretório Regional do Partido da
Mulher Brasileira - PMB/MT restou efetivada à fl. 144. Contudo, o prazo para cumprimento da
obrigação transcorreu in albis (fl. 145).
Remetidos os autos à Advocacia-Geral da União (fl. 146), a União Federal apresentou petição por
meio da qual informa que "considerando o valor do débito, deixa de proceder ao cumprimento de
sentença nos presentes autos" (sic, fl. 155).
É o relatório.
Com efeito, desistir está dentro das atribuições do Advogado-Geral da União (art. 4, inciso VI, da
Lei Complementar 73/93), além do que, nos termos do artigo 2° da Portaria AGU 377/2011, esse
está autorizado a desistir da ação "quando o valor total atualizado de créditos da União, relativos a
um mesmo devedor, for igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)".
Ressalto, por oportuno, que a desistência do cumprimento de sentença é prerrogativa da parte
credora, consistindo em ato de natureza eminentemente processual, que não alcança o direito
material posto em Juízo.
Aliás, na hipótese dos autos, a União Federal manifestou expressamente a intenção nesse sentido
ao pontuar que deixa de proceder ao cumprimento de sentença "sem que o ato importe em
renúncia ao seu crédito" (fl. 155).
Assim sendo, e tendo em mente, ainda, os custos operacionais que a cobrança demandaria,
HOMOLOGO por sentença a desistência da ação apresentada pela União Federal (fl. 155), o que
faço para os fins e efeitos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, na forma do art. 485,
inciso VIII, CIC art. 771, ambos do supracitado Diploma Processual.
Registrada nesta data no sistema informatizado.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Transitada em julgado, certifique-se e, após tomadas todas as cautelas de estilo, arquivem-se os
autos.
Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2020.
BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
Juiz-Membro Relator"
CUMPRA-SE na forma da Lei.
Cuiabá/MT, 13/02/2020.
ÂNGELA APARECIDA GABANA DE QUEIROZ
Coordenador de Registros e Informações Processuais

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 124-17.2013.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - CONTAS ANUAL RELATIVA
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ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - CONTAS ANUAL RELATIVA
AO EXERCÍCIO 2012 - DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT/MT
RELATOR(A): DOUTOR BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
REQUERENTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - (WILLIAN
CESAR SAMPAIO - PRESIDENTE)
Advogado: Wilmar Schrader - OAB: 2923/Mt
Advogado: Dieter Metzner - OAB: 4.277/Mt
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - (WILLIAN
CESAR SAMPAIO - PRESIDENTE)
Advogado: Wilmar Schrader - OAB: 2923/Mt
Advogado: Dieter Metzner - OAB: 4277/Mt
O Excelentíssimo Senhor Doutor Bruno D'Oliveira Marques, 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,
Trata-se de Cumprimento de Sentença fundado no Acórdão no 26.038 (fls. 364/379) e no Acórdão
no 26.555 (fls. 403/428).
Ab initio, considerando que o valor remanescente se trata de valor incontroverso, DEFIRO o pedido
de fl. 581, pelo que determino que sejam adotadas as providências necessárias.
No mais, compulsando os autos, verifico que o débito perseguido no presente cumprimento de
sentença diverge do constituído no título executivo judicial.
Destarte, por meio do Acórdão no 26,038, o Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores - PT
/MT teve as suas contas referente ao exercício financeiro de 2012 julgadas desaprovadas, com
determinação de i) suspensão, com perda, para o recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo
período de 4 (quatro) meses; ii) aplicação da sanção prevista no art. 44, S 50, da Lei no 9.096/95;
iii) recolhimento ao Erário, com recursos próprios, dos valores do Fundo Partidário apontados
como de aplicação não comprovada, no montante de R$ 123.790,80 (cento e vinte e três reais e
oitenta centavos); e iv) recolhimento ao Erário, com recursos próprios, dos valores oriundos de
fonte não identificada, correspondentes a R$ 33.977,09 (trinta e três mil, novecentos e setenta e
sete reais e nove centavos).
Note-se que são dois valores a serem recolhidos ao Erário (R$ 123.790,80 e R$ 33.977,09).
Pois bem. Em que pese tenha sido opostos Embargos de Declaração, o Acórdão n° 26.555 os
acolheu parcialmente, tão somente para reconhecer o erro material no que se refere ao prazo de
suspensão das cotas do Fundo Partidário, muito embora tenha constado 4 (quatro) meses no item
1 do Acórdão n° 26.038, é de 6 (seis) meses, posto que a Maioria do Colegiado entendeu pela
majoração do prazo.
Com efeito, os Embargos de Declaração foram acolhidos em parte, "nos termos do voto do Dr.
Rabaneda" (sic, fl. 428), o qual, conforme se extrai das fls. 419/421, divergiu do relator para manter
o acórdão embargado no que se refere à devolução do valor de origem não identificada, qual seja,
a quantia de R$ 33.977,09 (trinta e três mil, novecentos e setenta e sete reais e nove centavos).
Aliás, é o que se extrai do item 5 da ementa do Acórdão no 26.555 (fls. 403/404).
Entretanto, os cálculos apresentados pela União Federal por ocasião do requerimento de
deflagração da fase de cumprimento de sentença deixaram de considerar o valor supracitado,
partindo apenas do valor de R$ 123.790,80 (cento e vinte e três reais e oitenta centavos) como
base para atualização do débito (fl. 499)

Assim sendo, REMETAM-SE os autos à Procuradoria da União para manifestação, no prazo legal,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Assim sendo, REMETAM-SE os autos à Procuradoria da União para manifestação, no prazo legal,
devendo requerer o que entender de direito, assim como apresentar planilha de cálculo atualizada
do total do débito exequendo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2020.
BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
Juiz-Membro Relator"
CUMPRA-SE na forma da Lei.
Cuiabá/MT, 13/02/2020.
ÂNGELA APARECIDA GABANA DE QUEIROZ
Coordenador de Registros e Informações Processuais

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 1272-29.2014.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE COMITÊ FINANCEIRO PP - ELEIÇÕES 2014
RELATOR(A): DOUTOR BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
REQUERENTE: COMITÊ FINANCEIRO ÚNICO DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP/MT
Advogado: Antonio Eduardo da Costa e Silva - OAB: 13.752/Mt
Advogada: Tuliane Patrice Franchi Barros - OAB: 14.517/Mt
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
EXECUTADO: COMITÊ FINANCEIRO ÚNICO DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP/MT
Advogado: Antonio Eduardo da Costa e Silva - OAB: 13.752/Mt
Advogada: Tuliane Patrice Franchi Barros - OAB: 14.517/Mt
O Excelentíssimo Senhor Doutor Bruno D'Oliveira Marques, 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,
Ab initio, considerando que o presente feito encontra-se em fase de Cumprimento de Sentença (fls.
663/664), PROCEDA-SE com a alteração da classe processual.
Conforme extrato em anexo, em consulta ao Sistema RENAJUD, verifiquei que o veículo placa
KAC-7324 não é mais de titularidade da parte executada, razão pela qual INDEFIRO o pedido de
fl. 709 dos autos.
Verifiquei, ainda, por meio de pesquisa realizada no mesmo sistema, que o Comitê Financeiro
Único do Partido Progressista - PP/MT não possui veículos registrados em seu nome.
Assim sendo, tendo em vista que, realizada buscas via sistemas conveniados, não restaram
localizados bens hábeis a assegurar o adimplemento do débito exequendo, determino seja
INTIMADA a parte executada pessoalmente, na pessoa de seu representante legal, a fim de que,
no prazo de 15 (quinze) dias, indique quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e/ou os
seus respectivos valores, exiba prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de
ônus.
Advirta a parte executada de que a sua omissão será considerada ato atentatório à dignidade da
justiça, com multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução, a qual
será revertida em proveito da parte exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem
prejuízo de outras sanções de processual ou material (art. 774, inciso V, CPC).
Não havendo manifestação por parte da executada, INTIME-SE a parte exequente para requerer o
que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo, nesse prazo, indicar bens passíveis
de penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de
01 (um) ano, na forma do art. 921, S 1 0, do Código de Processo Civil, período este em que a
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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01 (um) ano, na forma do art. 921, S 1 0, do Código de Processo Civil, período este em que a
prescrição estará suspensa.
Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e indicação precisa de
bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do S
20 do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição intercorrente (S
40 do art. 921 do CPC).
Outrossim, anoto que, acaso já tenham sido realizadas as diligências cabíveis via sistemas
disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de
reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação
econômica do executado l
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá, 06 de Fevereiro de 2020.
BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
Juiz-Membro Relator"
CUMPRA-SE na forma da Lei.
Cuiabá/MT, 13/02/2020.
ÂNGELA APARECIDA GABANA DE QUEIROZ
Coordenador de Registros e Informações Processuais

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 25 (1903-46.2009.6.11.0000)
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO PT/MT REFERENTE AO EXERCÍCIO 2008
RELATOR(A): DOUTOR JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
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 Jackson Francisco Coleta Coutinho, 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.
Diante da juntada do comprovante de recolhimento, protocolo n. 23/2020 referente à parcela do
mês de outubro, DETERMINO a intimação do devedor, por meio de seu advogado constituído, a
fim de que comprove o recolhimento referente às parcelas de novembro de 2019 à janeiro do
corrente ano, bem como prossiga com os demais pagamentos, sob pena de prosseguimento dos
atos executivos.
P.R.I. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
Juiz-Membro do TRE/MT"
CUMPRA-SE na forma da Lei.
Cuiabá/MT, 12/02/2020.
ÂNGELA APARECIDA GABANA DE QUEIROZ
Coordenador de Registros e Informações Processuais

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 662-03.2010.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANUAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
/MT, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2009.
RELATOR(A): DOUTOR BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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RELATOR(A): DOUTOR BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
REQUERENTE: VALTENIR LUIZ PEREIRA, PRESIDENTE DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSBMT
Advogado: Lucien Fábio Fiel Pavoni - OAB: 6525/Mt
O Excelentíssimo Senhor Doutor Bruno D'Oliveira Marques, 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,
Ab initio, considerando que o presente feito encontra-se em fase de Cumprimento de Sentença (fls.
706/707), PROCEDA-SE com a alteração da classe processual e com as devidas alterações na
capa dos autos.
Pois bem. Trata-se de cumprimento definitivo de sentença em que foram desaprovadas as contas
referente ao exercício financeiro de 2009 do Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB
/MT), com determinação de i) recolhimento ao Erário do montante de R$ 6.725,00 (seis mil,
setecentos e vinte e cinco reais), relativos à aplicação irregular de verbas do Fundo Partidário; e ii)
suspensão de recebimento da cota do Fundo Partidário por 04 (quatro) meses (fls. 560/568 e 592
/595).
Consoante informação de fls. 630/632, houve pagamento de valor a maior pela parte executada
que deverá ser compensado do débito objeto dos presentes autos, qual seja, o crédito de R$
3.520,91 (três mil, quinhentos e vinte reais e noventa e um centavos), cuja compensação restou,
inclusive, autorizada pelo decisum de fl. 645.
Ocorre que, por ocasião dos pedidos de deflagração da fase de cumprimento de sentença (fls. 680
/681 e 701/702), a União, aparentemente, não observou tal compensação na elaboração dos
cálculos de fls. 682 e 703/704.
Portanto, antes da apreciação do pedido de bloqueio de valores (fls. 748) reputo necessária a
remessa dos autos à União para manifestação e, entendendo ser o caso, apresentação de novos
cálculos.
No que se refere ao pedido de retenção de repasses de cotas do Fundo Partidário, formulado com
fundamento no art. 37, S 30, da Lei no 9.096/1995, anoto que, conforme se extrai da informação de
fls. 603/608, a suspensão já ocorreu no período de 20.012014 a 28.04.2014.
Além disso, anoto que é incabível a retenção de cotas do referido fundo para quitação do débito
executado, haja vista que o Código de Processo Civil estabelece, no inciso XI do art. 833, a
impenhorabilidade dos recursos do Fundo Partidário.
Assim sendo, desde já, INDEFIRO o pedido de fl. 748, no que se refere especificamente ao pleito
de retenção de repasses de cotas do Fundo Partidário à parte executada.
No mais, REMETAM-SE os autos à Procuradoria da União para manifestação, no prazo legal,
devendo requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de Fevereiro de 2020.
BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
Juiz-Membro Relator"
CUMPRA-SE na forma da Lei.
Cuiabá/MT, 13/02/2020.
ÂNGELA APARECIDA GABANA DE QUEIROZ
Coordenador de Registros e Informações Processuais

ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
LICITAÇÕES
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LICITAÇÕES
RESULTADO DE JULGAMENTO
O TRE/MT torna público o resultado do Pregão nº 39/2019. PAE 2167/2019. Objeto: Fornecimento
e instalação de uma plataforma de elevação motorizada para pessoas com mobilidade reduzida,
bem como, a remoção da atual escada que serve de acesso ao Plenário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso. Adjudicada: ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA EM
ELEVADORES - CNPJ: 09.283.075/0001-00. Item 1 - Valor global: R$ 42.993,00. O preço será
registrado na ARP nº 05/2020, valor global de R$ 42.993,00 (quarenta e dois mil, novecentos e
noventa e três reais), cujo inteiro teor estará disponibilizado no endereço eletrônico: http://www.tremt.jus.br/transparencia/gestao-das contratações/
VERA ANA OLIVEIRA DE ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitação e Contratos

COMUNICADOS
RELAÇÃO DE CARROS EM ATENDIMENTO AO ART. 5º DA RES. Nº 83 DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DE 16/06/2009.
Em atendimento ao art. 5º da Resolução nº 83 do Conselho Nacional de Justiça, de 16/06/2009,
apresentamos, abaixo, a lista de veículos deste TRE/MT, em
uso em 2020, observando a classificação e uso constantes nos artigos 2º, 9º, 10º e 11, da norma
predita. Atualizada em 13/03/2020 pela Seção de Transportes/CSG/SAO
Classificação
ITEM VEÍCULO MARCA/MODELO

ANO
/MOD

COR

COMBUSTÍVEL PLACA

conforme art. 2º
da Resolução
nº 83/CNJ

1
2

3

4

5
6
7
8

MARCOPOLO VOLARE A6
MICROÔNIBUS
IVECO - EUROCARGO
170E 21N1 - CAMINH. BAÚ
I / FORD FUSION SE

I / FORD FUSION SE
MITSUBISHI - L200 TRITON
GLX 4X4 CD
MITSUBISHI - L200 TRITON
GLX 4X4 CD
MITSUBISHI - L200 TRITON
GLX 4X4 CD
MITSUBISHI - L200 TRITON
GLX 4X4 CD
MITSUBISHI - L200 TRITON

2005 BRANCA
2005
/06

BRANCA

2011 PRETA

2011 PRETA
2014
/15
2014
/15
2014
/15
2014
/15
2015

DIESEL

JZX 3235

DIESEL

JYR 4599

GASOLINA

GASOLINA

BRANCA

DIESEL

BRANCA

DIESEL

BRANCA

DIESEL

BRANCA

DIESEL

NPD
8832
NPG
2392

Veículo de
Serviço
Veículo de
Serviço
Veículo de
Transporte
Institucional
Veículo de
Transporte
Institucional

QBW

Veículo de

2597

Serviço

QBW

Veículo de

2588

Serviço

QBW

Veículo de

2537

Serviço

QBW

Veículo de

2517

Serviço
Veículo de
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GL 4X4 CD

/16 BRANCA

DIESEL

10 NISSAN - LIVINA 18 S

2014 BRANCA

FLEX

11 NISSAN - LIVINA 18 S

2014 BRANCA

FLEX

12 NISSAN - LIVINA 18 S

2014 BRANCA

FLEX

13 NISSAN - LIVINA 18 S

2014 BRANCA

FLEX

14 NISSAN - LIVINA 18 S

2014 BRANCA

FLEX

15 GM - TRAILBLAZER LTZ 3.6

2014

13

QBT8906 Serviço
OBP

Veículo de

0111

Serviço

OBP

Veículo de

0181

Serviço

OBP

Veículo de

0221

Serviço

OBP

Veículo de

0151

Serviço

OBP

Veículo de

0241

Serviço

BRANCA

GASOLINA

QBC0491

BRANCA

GASOLINA

QBB4842

17 GM - TRAILBLAZER LTZ 3.6 2015 BRANCA

GASOLINA

QBU3805

18 GM - TRAILBLAZER LTZ 3.6 2015 BRANCA

GASOLINA

QBU3785

BRANCA

DIESEL

OBS7492

2015 BRANCA

DIESEL

PXH6793

BRANCA

FLEX

QBO4801

2016 BRANCA

FLEX

OAX9873

2016 BRANCA

FLEX

OAY0713

2016 BRANCA

FLEX

QBO4841

2016 BRANCA

FLEX

QBO4911

2016 BRANCA

FLEX

QBO4951

16 GM - TRAILBLAZER LTZ 3.6

19
20
21
22
23
24
25
26

27

28

29

/15
2014
/15

RENAULT - MASTER

2014

MINIBUS 2.3 dCi 16L

/15

VW WORKER 17.190 CAMINHÃO BAÚ
FIAT - WEEKEND
ADVENTURE 1.8 16V
FIAT - WEEKEND
ADVENTURE 1.8 16V
FIAT - WEEKEND
ADVENTURE 1.8 16V
FIAT - WEEKEND
ADVENTURE 1.8 16V
FIAT - WEEKEND
ADVENTURE 1.8 16V
FIAT - WEEKEND
ADVENTURE 1.8 16V
NISSAN - FRONTIER S 4X4
CD

/16

Serviço
Veículo de
Serviço
Veículo de
Serviço
Veículo de
Serviço
Veículo de
Serviço
Veículo de
Serviço
Veículo de
Serviço
Veículo de
Serviço
Veículo de
Serviço
Veículo de
Serviço
Veículo de
Serviço
Veículo de
Serviço
Veículo de

2015 PRETA

DIESEL

QBI5683 Transporte
Institucional

NISSAN - FRONTIER S 4X4
CD

Veículo de
2015 PRETA

DIESEL

QBH6603 Transporte
Institucional

NISSAN - FRONTIER S 4X4
CD

2015

Veículo de

2015 PRETA

DIESEL

QBH6623

Veículo de
Serviço
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NISSAN - FRONTIER S 4X4

30

CD
NISSAN - FRONTIER S 4X4

31

CD
NISSAN - FRONTIER S 4X4

32

CD

14

2015 PRETA

DIESEL

QBH6633

2015 PRETA

DIESEL

QBH6643

2015 PRETA

DIESEL

QBH6653

Veículo de
Serviço
Veículo de
Serviço
Veículo de
Serviço

RAFAEL ZORNITTA
Secretário de Administração e Orçamento

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECISÕES
SEI Nº 00933.2020-5
1. Requer o servidor VALTER GETÚLIO PEDRTTI JÚNIOR, ocupante do cargo de Analista
Judiciário - Área Administrativa - Contabilidade, a inclusão de seu filho FELIPE MENDES
PEDROTTI, nascido em 7/02/2020, no programa de assistência pré-escolar.
2. O servidor apresentou junto com o requerimento a cópia da respectiva Certidão de Nascimento
a fim de subsidiar sua requisição (doc. nº 0135699).
3. A Coordenadoria de Assistência Médica e Social - CAMS oferece a instrução necessária por
meio da Informação Nº 0135728, demonstrando a legislação de referência que embasa o
requerimento consubstanciada na Resolução TSE nº 23.116/2009[2] e opina pelo respectivo
deferimento.
4. De acordo com o art. 5º, da sobredita Resolução[3], são considerados dependentes, para fins
de concessão da assistência pré-escolar, os filhos, enteados sob a guarda e responsabilidade do
cônjuge ou companheiro beneficiário e os menores sob tutela ou guarda do beneficiário. Enquanto
que o desligamento do programa está disciplinado nos termos do art. 13[4], do mesmo diploma.
5. Por todo o exposto e em observância aos termos da delegação de competência contidos na
Portaria nº 117/2018, em especial na previsão do art. 5º, I, "f"[5], AUTORIZO a inclusão do menor
FELIPE MENDES PEDROTTI no programa de assistência pré-escolar, com efeitos a contar de 11
/02/2020 (data do requerimento), nos termos do art. 8º[6] da Resolução TSE nº 23.116/2009.
6. À Coordenadoria de Assistência Médica e Social/CAMS para certificar a publicação desta
decisão, dar ciência ao servidor, bem ainda para as providências de registro no SGRH, módulo
Dependentes e Benefícios e demais comunicações necessárias ao processamento do pagamento,
afetas à unidade.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.
[1] Decisão proferida em razão da delegação de competência contida na Portaria TRE/MT nº 117
/2018.
[2] A Resolução TSE n. 23.116/2009, assim dispõe acerca da concessão do referido benefício:
"Art. 1º O Programa de Assistência Pré-Escolar, no âmbito da Justiça Eleitoral, será prestado, por
meio de auxílio pré-escolar, aos dependentes dos servidores:
I - ativos dos quadros das secretarias do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais
eleitorais, ainda que cedidos; (...)
Art. 11. Para cadastrar dependente no programa, o beneficiário deve apresentar os seguintes
documentos comprobatórios:
I - certidão de nascimento ou carteira de identidade;

II - declaração de que o genitor ou o detentor da guarda do dependente do beneficiário não
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II - declaração de que o genitor ou o detentor da guarda do dependente do beneficiário não
percebe benefício similar pago por órgão ou entidade da administração pública federal, estadual,
distrital e municipal;
[3] Art. 5º Consideram-se dependentes, para os fins desta resolução:
I - filhos;
§ 1º Os dependentes devem encontrar-se na faixa etária compreendida do nascimento aos cinco
anos de idade e fração.
[4] Art. 13. O desligamento do programa e a suspensão do pagamento do auxílio ocorrem a partir:
(...)
VI - do mês subsequente ao daquele em que o dependente completar seis anos de idade (...);
[5] Art. 5º da Portaria TRE/MT nº 117/2018
Ao ocupante do cargo de Secretário de Gestão de Pessoas e, em seus impedimentos ou
ausências, ao seu substituto legal, fica delegada a competência para, observada a legislação de
regência, praticar os seguintes atos:
I - conceder:
(...)
f) assistência pré-escolar;
[6] Art. 8º da Resolução TSE nº 23.116/2009
O auxílio pré-escolar é pago a partir da data da solicitação de cadastramento do dependente no
programa, vedado o pagamento de importâncias retroativas.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

SEI Nº 00934.2020-0
1. Requer o servidor VALTER GETULIO PEDROTTI JÚNIOR, ocupante do cargo de Analista
Judiciário, Área Administrativa - Contabilidade, o registro de afastamento por motivo do nascimento
de seu filho Felipe Mendes Pedrotti, ocorrido no dia 7/02/2020.
2. O servidor apresentou junto com o requerimento, a cópia da respectiva Certidão de Nascimento
a fim de subsidiar seu pedido, doc. nº 0135707.
3. Tendo por sustentação a previsão do art. 7º, inciso XIX[2] da Constituição da República/88, do
art. 102, inciso VIII[3], alínea "a" c/c art. 208[4], ambos da Lei nº 8.112/90, e tendo em vista o que
dispõe o Decreto 8737[5], de 3 de maio de 2016, com fundamento na delegação contida no art. 5º,
I, d[6], da Portaria nº 117/2018, DEFIRO a licença paternidade ao servidor VALTER GETULIO
PEDROTTI JÚNIOR pelo prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar de 7/02/2020, bem como,
a respectiva prorrogação por mais 15 (quinze) dias a contar do dia subsequente ao término da
vigência da referida licença.
4. À Coordenadoria de Assistência Médica e Social para publicação da presente deliberação, bem
ainda para as providências quanto ao registro e as comunicações afetas à unidade.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.
[1] Decisão proferida em razão da delegação de competência contida na Portaria nº 117/2018.
[2] Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social:
(...)
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;
[3] Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são considerados como de efetivo
exercício os afastamentos em virtude de:
VIII - licença:
a. à gestante, à adotante e à paternidade;
[4] Art. 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença-paternidade de 5
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[4] Art. 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença-paternidade de 5
(cinco) dias consecutivos.
[5] Art. 1º Fica instituído o Programa de Prorrogação da Licença Paternidade para os servidores
regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 2º A prorrogação da licença-paternidade será concedida ao servidor público que requeira o
benefício no prazo de dois dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de quinze
dias, além dos cinco dias concedidos pelo art. 208 da Lei nº 8.112, de 1990.
§ 1º A prorrogação se iniciará no dia subsequente ao término da licença de que trata o art. 208 da
Lei nº 8.112, de 1990.
[6] Art. 5º ao ocupante do cargo de Secretário de Gestão de Pessoas e, em seus impedimentos ou
ausências, ao seu substituto legal, fica delegada a competência para, observada a legislação de
regência, praticar os seguintes atos:
I - conceder:
(...)
d) licença à gestante, à adotante e licença-paternidade;
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

SEI Nº 00935.2020-4
1. Requer o servidor VALTER GETÚLIO PEDROTTI JÚNIOR, ocupante do cargo de Analista
Judiciário, Área Administrativa - Contabilidade, o pagamento de auxílio-natalidade decorrente do
nascimento de seu filho FELIPE MENDES PEDROTTI, ocorrido em 7/02/2020.
2. O servidor apresentou junto com o requerimento a cópia da respectiva Certidão de Nascimento
a fim de subsidiar sua requisição (doc. nº 0135710).
3. A Coordenadoria de Assistência Médica e Social - CAMS oferece a instrução necessária, por
meio da Informação nº 0135720, demonstrando a legislação de referência que embasa o
requerimento, consubstanciada no art. 196 da Lei nº 8.112/1990 e pondera pelo respectivo
deferimento.
4. Por todo o exposto, e em observância aos termos da delegação de competência contidos no
art. 5º, I, f[1], da Portaria nº 117/2018, AUTORIZO a concessão do benefício, com fundamento no
art. 196 da Lei nº 8.112/90.
5. À Coordenadoria de Assistência Médica e Social/CAMS para certificar a publicação desta
decisão, dar ciência ao servidor, bem ainda para as providências de registro no SGRH/módulo
Auxílios, e demais comunicações necessárias ao processamento do pagamento, afetas à unidade.
6. Após, remeta-se este expediente, de modo direto, à Coordenadoria de Pessoal para certificar a
inclusão em folha de pagamento.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.
[1] Art. 5º Ao ocupante do cargo de Secretário de Gestão de Pessoas e, em seus impedimentos ou
ausências, ao seu substituto legal, fica delegada a competência para, observada a legislação de
regência, praticar os seguintes atos:
I - conceder:
(...)
f) auxílio-natalidade;
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

ATOS DA 7ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
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SENTENÇAS
INQUÉRITO Nº 393/2016/DP DIAMANTINO/MT
Inquérito protocolo TRE/MT nº 774/2020
Referência: Inquérito nº 2016-36.2017.811.0005 - Segunda Vara Criminal de Diamantino/MT
Suspeito: JOSUEL ALMEIDA DA SILVA e EDUARDO CAPISTRANO DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de Inquérito versando sobre o crime previsto no artigo 326 do Código Eleitoral,
supostamente ocorrido em 31/08/2016.
Às fls. 125, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela extinção de punibilidade, com
fundamento no artigo 107, inciso IV do Código Penal, com o consequente arquivamento do feito.
É o breve relatório. Decido.
Assiste razão o Ministério Público. Com efeito, tratando-se de tipos penais com prazos
prescricionais consumados - considerada a data dos fatos e a permanência do procedimento
investigatório, sem conclusão e apresentação de denúncia (art. 117, inc. I) -, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva é medida que se impõe.
Dessa forma, com base no art. 107, inciso IV do Código Penal, DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE dos suspeitos quanto aos fatos tratados no presente procedimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sem custas.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos autos.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Diamantino/MT, 10 de fevereiro de 2020.
RAUL LARA LEITE
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 73-72.2019.6.11.0007
Espécie: Petição - Regularização - Prestação de Contas - Eleições 2018
Requerente: PSC de Alto Paraguai/MT
Advogado: Marcelo Joventino Coelho, OAB/MT 5950-A/MT
Vistos.
Trata-se de processo de regularização da situação do partido referente às contas das eleições
2018 do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC) de ALTO PARAGUAI, em cumprimento ao disposto
na Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publicado edital, não houve impugnação das contas apresentadas.
No relatório, a unidade técnica apontou que não foram verificadas irregularidades que impeçam a
regularização da situação do partido.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou favoravelmente à regularização.
É a síntese do necessário. Decido.
Sem delongas, considerando os apontamentos da unidade técnica, e não havendo irregularidades
que comprometam as contas ou valores a serem recolhidos, nos termos do art. 83 Resolução TSE
nº 23.553/2017, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO de regularização da situação partidária apenas
com relação às contas das Eleições 2018, reestabelecendo o direito ao recebimento da quota do
fundo partidário e revertendo a suspensão do registro ou da anotação do órgão municipal.
Saliento que eventuais pendências referentes à outras contas partidárias julgadas não prestadas
(anuais ou de eleições) não serão regularizadas.
Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
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Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Cumpra-se.
Diamantino, 10 de fevereiro de 2020.
RAUL LARA LEITE
Juiz Eleitoral

PROCESSO N° 28-68.2019.11.0007
Espécie: Inquérito
Suspeito: EDUARDO CAPISTRANO DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de inquérito instaurado para apuração do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral,
supostamente ocorrido nas eleições 2016.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou às fls. 42, pugnando pelo arquivamento do inquérito
vez que os atos investigados nos presentes autos já foram objeto de investigação (Procedimento
Preparatório Eleitoral nº 0001/2016 - SIMP 2304-022/2016).
É o breve relatório. Decido.
Face ao pedido ministerial, os quais contam com a concordância deste magistrado, determino o
arquivamento do presente feito.
Feitas as necessárias anotações e comunicações, arquive-se.
Cumpra-se.
Diamantino/MT, 10 de fevereiro de 2020.
RAUL LARA LEITE
Juiz Eleitoral

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 007/2020
Torna pública a data designada para a realização da Correição Ordinária relativa ao ano de 2020.
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Dr(a) DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz da 9ª 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 conhecimento tiverem que, cumprindo
determinação constante da Resolução TSE 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, bem como Orientação CRE nº 10/2020, que se realizará nos dias
05 e 06 de março de 2019, a partir das 7H30MIN, CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos documentos e
procedimentos desta Zona Eleitoral, instalada na Rua José Nóbrega da Silva, s/n.º, Setor Sena
Marques, Barra do Garças/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
disponibilizado no mural do Cartório Eleitoral.
Barra do Garças, 10 de fevereiro de 2020.
DOUGLAS BERNARDES ROMAO
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
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INTIMAÇÕES
AÇÃO PENAL Nº 1-79.2019.6.11.0009
Acusados: Jaime Rodrigues Neto e Outros
Advogado: Junior Cesar Coelho da Silva - OAB/MT nº 19.199
1. Relatório
Trata-se de denúncia ajuizada em desfavor de Jaime Rodrigues Neto, nascido em 29.8.1969, filho
de José Rodrigues da Silva e Eneth Aires da Silva; Anita Xavier da Silva, nascida em 24.3.1952,
filha de Benedita Xavier da Silva; Cosme Acácio Gomes, de alcunha "falcão", nascido em
27.9.1966, e Sandeclei Dias Lima, alcunha "azulão", nascido em 11.11.1975, atribuindo-lhe o crime
tipificado no art. 299, do Código Eleitoral Brasileiro (Lei n. 4.737/65), conforme narrativa in verbis:
"Consta no caderno investigatório que, em dias e horários ainda não estabelecidos, mas
compreendidos durante o período eleitoral de 2016, na Cidade de Barra do Garças, os
denunciados COSME ACÁCIO GOMES (FALCÃO) e ANITA XAVIER DA SILVA, em unidade de
desígnios e divisão de tarefas', agindo sob o comando e coordenação2 do denunciado JAIME
RODRIGUES NETO, candidato eleito nas Eleições Municipais de 2016 para o mandato eletivo de
vereador em Barra do Garças, ofereceram e prometeram vantagem econômica ilícita, consistente
na quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro, para fins de obtenção de votos de diversos
eleitores em favor do referido candidato eleito.
Consta ainda do caderno informativo policial que, no dia 19/09/2016, no período da manhã, no
local conhecido como "pedra", situado na Avenida Ministro João Alberto, nesta Cidade, em frente
ao estabelecimento comercial "Corta Pau", nesta Cidade, o denunciado SANDESCLEI DIAS LIMA
(AZULÃO), com consciência e vontade, em conversa com a denunciada ANITA XAVIER DA
SILVA, solicitou', para si, vantagem econômica ilícita, para dar seu voto em favor do denunciado
JAIME RODRIGUES NETO no sufrágio de 2016, tendo, no dia 26/09/2016, recebido o valor de R$
200,00 (duzentos reais).
Segundo apurado, JAIME, enquanto candidato à vereador no pleito eleitoral de 2016, engendrou e
comandou a formação de um esquema de compra de votos, por meio dos denunciados ANITA e
FALCÃO, onde estes selecionavam eleitores de Barra do Garças, que posteriormente recebiam
convites para participarem de reuniões e comícios, cujos convites eram rubricados por ANITA,
confirmando a presença de eleitores no evento e, por conseguinte, o pagamento pela compra do
voto.
Destaque-se que os fatos relativos ao esquema de compra de votos chegaram à tona por meio de
notícia de fato trazida pela pessoa de Liviane Núbia Pereira de Souza à Promotoria Eleitoral, no
dia 03/10/2016, oportunidade em que informou que a compra e venda de votos estava assentada
numa reunião, na qual só receberiam a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) aqueles que
tivessem em mãos um "convite" com uma mensagem e assinatura de ANITA, contendo um "OK".
Na ocasião, Liviane declarou que AZULÃO era um dos eleitores que teriam vendido o voto em
favor do denunciado JAIME, por intermédio da denunciada ANITA, tendo aquela entregado à
Promotoria Eleitoral gravação em áudio de sua conversa com AZULÃO, bem como imagem do
aludido convite, contendo, no verso, uma mensagem escrita à caneta constando o seguinte:
"Sandicley - Azulão. Conto com você? OK Anita ".
Diante dos elementos de informação noticiados, o Ministério Público Eleitoral instaurou
Procedimento Investigatório Criminal - PIC n° 01/2016, no qual foram realizadas diligências
preliminares, que compreenderam a concretização de buscas e apreensões determinadas por
ordem judicial nas residências de AZULÃO e ANITA, bem ainda na condução coercitiva destes
pela Polícia Federal até a Promotoria Eleitoral, para prestarem esclarecimentos sobre os fatos.
Ato contínuo, cumprida a diligência na residência do denunciado AZULÃO, foram apreendidos seu
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Ato contínuo, cumprida a diligência na residência do denunciado AZULÃO, foram apreendidos seu
celular, 10 (dez) folhas de papel contendo nomes, telefones e endereços, bem como 01 (um)
convite para participação do comício do denunciado JAIME, em cujo documento constava, no
verso, a rubrica da denunciada ANITA escrita à caneta com um «OK", conforme Auto de
Apreensão n° 43/2018.
Ouvido perante a Promotoria Eleitoral, AZULÃO confirmou todo o esquema criminoso orquestrado
pelo denunciado JAIME, com o auxílio e participação de ANITA e FALCÃO, tendo confessado,
inclusive, a venda de seu voto e recebido a quantia em dinheiro de R$ 200,00 (duzentos reais),
cujo pagamento fora efetuado por FALCÃO, o qual estava com muito dinheiro, notas de R$ 20,00
(vinte reais), que seriam utilizadas para o pagamento das demais compra de votos. Declarou,
ainda, que, depois de tomar conhecimento de que ANITA estava trabalhando para JAIME na
compra de votos e que era auxiliada por FALCÃO, procurou este último, objetivando participar do
esquema, ocasião em que foi AZULÃO foi orientado por FALCÃO a entrar em contato com ANITA,
a qual, posteriormente, o incluiu no esquema, entregando-lhe o convite para o comício rubricado
com sua assinatura.
Ademais, o avançar das apurações evidenciou que a denunciada ANITA estava encarregada da
montagem da lista de eleitores cujos votos foram comprados, enquanto que o denunciado
FALCÃO era responsável pela efetivação de pagamentos aos eleitores corrompidos, valendo
destacar que, em busca realizada na residência de ANITA, foi encontrado 01 (um) caderno
pequeno da "Turma do Jandainha", contendo vários nomes de eleitores e seus respectivos
números de títulos eleitorais, seções e dados aleatórios, além do que foi encontrado 01 (um)
convite/panfleto para o comício do denunciado JAIME, contendo uma anotação à caneta no verso,
conforme Auto de Apreensão n° 42/2018.
Apurou-se, ainda, que a pessoa de Ailton Alves Teixeira, compadre de AZULÃO, teria ouvido o
áudio gravado por este em telefone celular, onde teria feito negociação com a denunciada ANITA,
solicitando dinheiro em troca de seu voto, bem como lhe fora repassado informações do esquema
montado pelo denunciado JAIME.
De enfatizar que, efetivamente, os depoimentos de Ailton Alves Teixeira e Liviane Núbia Pereira
de Souza estão em perfeita harmonia com as declarações prestadas por AZULÃO, sobretudo com
as provas obtidas por meio da busca e apreensão deferida pelo juízo.
Destaque-se que, em aprofundamento das investigações, restou confirmada a conversa entre
AZULÃO e FALCÃO, via telefone, no dia 26/09/2016, data em que ficou combinado o local para
que o primeiro recebesse o valor pela venda do voto, consoante Informação n° 0026/2017-NA/DPF
/BRG/MT.
Nesse contexto de atividades delituosas praticadas em prejuízo ao sufrágio universal de 2016, o
denunciado JAIME dominava toda a empreitada criminosa, marcada pela divisão de funções entre
os denunciados ANITA e FALCÃO. Com efeito, os atos de JAIME, quando analisados em conjunto
e em seu contexto, revelam uma ação coordenada por ele, possuindo poderes para decidir sobre a
prática, interrupção e circunstâncias do delito narrado.
Assim agindo, objetiva e subjetivamente, os denunciados JAIME RODRIGUES NETO, ANITA
XAVIER DA SILVA e COSME ACÁCIO GOMES (FALCÃO), infringiram os comandos normativos
descritos nos preceitos primários (normas de conduta) do art. 299 do Código Eleitoral, conjugado
com o art. 29 do Código Penal, estando, por conseguinte, sujeitos às consequências insertas em
seus preceitos secundários (normas de sanção).
O denunciado SANDESCLEI DIAS LIMA (AZULÃO), por sua vez, incorreu nas sanções previstas
no art. 299 do Código Eleitoral, estando, deste modo, sujeito às sanções descritas no preceito
secundário do mencionado dispositivo legal.
Isto posto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por sua agente signatária, denuncia JAIME
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Isto posto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por sua agente signatária, denuncia JAIME
RODRIGUES NETO, ANITA XAVIER DA SILVA e COSME ACÁCIO GOMES (FALCÃO) como
incursos nas sanções do art. 299 do Código Eleitoral (Lei Federal n° 4.737/65) conjugado com o
art. 29 do Código Penal, e SANDESCLEI DIAS LIMA (AZULÃO) como incurso nas sanções do art.
299 do Código Eleitoral.
Assim, requer o recebimento desta denúncia, citando-se os denunciados, com a designação de
dia e hora para seus depoimentos pessoais, a partir do qual terão prazo para apresentação de
defesa, prosseguindo o feito conforme o rito previsto no art. 359 e segs. do Código Eleitoral,
ouvindo-se, na fase de instrução criminal, as testemunhas arroladas, que deverão ser intimadas
para o ato, sendo, ao final, liquidada a prova e apurado o crime, proferida sentença penal
condenatória."
Às fls. 8/245 segue anexada toda documentação angariada em fase inquisitória.
A decisão de recebimento da denúncia foi proferida em 14.3.2019, azo em que foi designada
audiência para oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo (fl.246).
Na audiência realizada às fls. 272/273, compareceram os acusados devidamente assistidos por
advogados, sendo que somente o acusado Sandeclei Dias Lima aceitou a proposta de suspensão
do processo, a qual foi devidamente homologada.
Quanto aos demais réus, saíram devidamente intimados para apresentar defesa e para
comparecerem na audiência de instrução que restou designada.
Foi realizada audiência instrutória às fls. 358/359, azo em que foram ouvidas as testemunhas
Ailton Alves Teixeira e Liviane Núbia Pereira de Souza, bem como deferido a juntada do
depoimento de Sandeclei Dias Lima prestado nos autos da representação por captação ilícita de
sufrágio instaurada em desfavor do acusado Jaime Rodrigues Neto, sendo designada continuação
da instrução.
À fl. 374, a Defesa do acusado Jaime Rodrigues Neto postulou a designação de audiência para
que lhe fosse ofertada novamente a benesse da suspensão condicional do processo, o que restou
deferido à fl. 381.
Foi oferecida e aceita pelo réu Jaime Rodrigues Neto a suspensão condicional do processo à fl.
389, que restou homologada por este juízo.
Em sede da audiência de fls. 416/417, o acusado Sandeclei Dias Lima foi inquirido na qualidade de
informante, e os acusados Anita Xavier da Silva e Cosme Acácio Gomes, que se fizeram
presentes, ratificaram suas oitivas em fase inquisitorial às fls. 40/41 e 43/46, sendo, portanto,
declarada encerrada a instrução criminal.
O Ministério Público, às fls. 421/425, postulou a condenação de Anita Xavier da Silva e Cosme
Acácio Gomes, na forma do art. 299, do Código Eleitoral.
A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência de provas (fls. 427/434).
Vieram os autos conclusos para sentença.
2. Fundamentação
O Ministério Público pleiteia a condenação dos acusados Anita Xavier da Silva e Cosme Acácio
Gomes pelo delito tipificado no art. 299, do Código Eleitoral, por terem oferecido e prometido
vantagem econômica ilícita consistente no pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) a eleitores,
para que votassem no candidato ao cargo eletivo de vereador, Jaime Rodrigues Neto.
Ao compulsar o acervo probatório constante dos autos, verifico que nos autos restou juntado, à fl.
363, a título de prova emprestada, o depoimento de Sandeclei Dias Lima, colhido na representação
por captação ilícita de sufrágio nº. 698-88.2016.6.11.0047, colhido em juízo sob o manto do
contraditório, bem como respeitado o contraditório nestes autos, no qual ele, corroborando seu
depoimento prestado no procedimento de investigação criminal (fls. 27/30), detalha o modus
operandi dos acusados Anita Xavier da Silva e Cosme Acácio Gomes, sendo que a primeira
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operandi dos acusados Anita Xavier da Silva e Cosme Acácio Gomes, sendo que a primeira
acusada teria a função de arregimentar eleitores, os quais eram separados por listas, para
comparecer às reuniões agendadas por Jaime Rodrigues Neto, sob promessa de pagamento, e o
segundo acusado teria o papel de realizar, efetivamente, o pagamento tanto pelo comparecimento
nas reuniões, quanto pelo voto.
Inclusive confessa que recebeu das mãos do acusado Cosme Acácio Gomes, na véspera da
eleição, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em notas de R$ 20,00 (vinte e reais), bem como que
este lhe mostrou um pacote de dinheiro, tudo em notas de vinte:
"Promotor: [01'54"] você esteve tratando com ela de algum assunto de compra de votos,
pagamento em dinheiro, com Anita e a pessoa de Jaime? Sandeclei: Tive conhecimento através da
Anita Xavier que teria um comício, o qual nesse comício aquela pessoa que fosse lá receberia uma
quantia de duzentos reais. Juiz: Era um comício ou uma reunião? Sandeclei: Hoje se fala uma
reunião, até porque pela quantidade de gente que tinha era mais do que o prefeito fez de frente o
Estádio Zeca Costa, que tinha senadores e vários deputados, eu até me surpreendi com a quantia
de gente. Nisso ela falou pra mim que indo lá, a gente recebeu tipo um convite... Promotor: Como é
que era esse convite? Sandeclei: Esse convite ele foi recolhido na minha casa junto com meu
celular... Promotor: Seria um convite assim olha (exibe nos autos). Sandeclei: Isso. Promotor: Esse
documento, quem escreveu ele à mão? Sandeclei: Anita Xavier. Aí foi o seguinte, nós fomos, eu e
as demais pessoas, não foi só eu, fomos lá, só que indo lá não teve pagamento nenhum, nós
fomos iludidos, todas as pessoas que foram lá foram iludidos pelo poder aquisitivo para poder
juntar muita gente, e isso aconteceu várias vezes. E eu questionei ela, porque fomos amigos de
muitos anos, aí nos questionamos sobre o recebimento. Promotor: Qual era o valor? Sandeclei: De
duzentos reais. Aí o que aconteceu, não foi pago, ficou todo mundo na mão. Na véspera das
eleições, faltando um dia, eu recebi um telefonema do Falcão falando o seguinte... Promotor:
Falcão é quem? Sandeclei: O marido da Anita. Falando assim para mim: "venha buscar o dinheiro
do carneiro", que era jogada para mim não ficar falando de compra de votos. O dinheiro foi
entregue na minha mão nos fundos de onde é o ponto da construção. Ele estava com um pacote
de dinheiro tudo em notas de vinte reais, ele me mostrou, porque sou amigo dele, aí ele pegou e
me pagou duzentos reais, que era para ir nesse comício, ele falou "o Jaime está pagando para ir
no comício e para votar nele". Eu falei "uai, vamos ver isso aí uai". Foi assim que aconteceu, ele
me passou em mãos os duzentos reais. Promotor: A senha para você receber ou não o dinheiro
era o que? Sandeclei: Tinha que ir. Promotor: Tinha que ir no comício? Sandeclei: tinha que ir no
comício. Promotor: A outra senha era este documento que eu te mostrei agora a pouco que era o
"ok" da Anita? Sandeclei: Sim. Tinha que ter. [...]."
Em fase inquisitorial (fls. 27/30), o acusado Sandeclei Dias Lima relatou os fatos de forma
harmônica com o depoimento supramencionado, acrescentado o fato de que "só vendeu seu voto
porque estava precisando muito de dinheiro naquela ocasião".
Nestes autos, quando inquirido em juízo, na qualidade de informante, Sandeclei Dias Lima, embora
tenha relatado o fato com algumas diferenças, em grande parte de seu depoimento houve
confirmação do que havia relatado anteriormente, em especial, quanto ao recebimento de valores
das mãos do acusado Cosme Acácio Gomes, bem como a elaboração de listas com nomes de
eleitores e fornecimento de "convites" na forma de senhas para comparecimento nas reuniões,
pela acusada Anita Xavier (fl. 418):
Juiz: [00'57"] Ela trabalhava para o Jaime Rodrigues na eleição, a Anita Xavier? Sandeclei: Sim.
Juiz: O senhor disse que ela trabalhava inclusive com compra de votos, o senhor disse isso lá, é
verdade? Sandeclei: Com compra de votos eu não posso afirmar. Juiz: Mas o senhor afirmou lá?
Lá no Ministério Público em 14 de outubro de 2016 o senhor falou isso? Sandeclei: Unhum. Sim.
Juiz: Inclusive com compra de votos, o senhor assinou a tua declaração. Sandeclei: Afirmei essa
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Juiz: Inclusive com compra de votos, o senhor assinou a tua declaração. Sandeclei: Afirmei essa
declaração quando eu recebi o dinheiro. O Falcão ele brincava muito, falava "aqui ó o dinheiro do
nosso vereador, tá aqui o "carneiro". Eu falei "então quer dizer que o homem está comprando
votos", e ele "é nos vamos eleger ele". Juiz: [02'42"] O senhor afirmou que a Anita e o Falcão
explicaram para o senhor como que funcionava o esquema de compra de votos? Sandeclei: Sim.
Juiz: Como que funcionava o esquema de compra de votos? Sandeclei: De compra de votos eu
não sei, só sei desse que eu falei para o senhor, porque toda vez a Anita, pelo que eu sabia era
assim, quando tinha reunião do Jaime ela ligava para nós, chamava nós e falava "olha, tem uma
reunião do Jaime em tal lugar". Juiz: [03'35"] O senhor informou que para um comício do Jaime,
candidato a vereador, a Anita formaria um grupo de vinte pessoas... Sandeclei: Isso. Na época que
o Jaime fez um comício lá no Piracema, cada um cabo eleitoral do Jaime tinha por obrigação de
arrumar no mínimo duzentas pessoas para esse showmício que ia ter... Juiz: Que essas pessoas
recebiam uma senha. Sandeclei: Oi? Juiz: E essas pessoas, cada cabo eleitoral recebia uma
senha. Sandeclei: Recebia o convite, porque só entrava lá com o convite. Juiz: E o que tinha no
verso desse convite? Sandeclei: Era um santinho do Jaime com a data do showmício, só que na
realidade nem precisava disso, por que isso foi feito na rua. Juiz: E tinha uma mensagem à caneta,
o senhor disse que tinha uma mensagem, que mensagem era essa? Sandeclei: Tinha, tinha uma
coisa escrito também, mas eu não me recordo. Eu lembro que tinha Azulão e esposa, uma coisa
assim que estava nesse verso, eram pessoas que tinham que estar, só que na época a Anita
parece que não tinha a quantidade certa aí ela colocou Azulão e esposa, se eu não me engano foi
isso. Juiz: [06'05"] O senhor explicou que as pessoas que comparecessem lá com esse convite
receberia duzentos reais? Sandeclei: Que eu peguei duzentos reais? Juiz: O senhor disse em 14
/10 no Ministério Público.... Sandeclei: Só que esses duzentos reais eu não peguei no dia do
comício não, depois que eu peguei, peguei na mão do Falcão na véspera da eleição. Juiz: A
pergunta é: o senhor afirmou em catorze de outubro de 2016, no Ministério Público, havia dois
promotores, o senhor assinou essa declaração perante esses dois promotores dizendo que as
pessoas que recebessem este convite para o comício de Jaime, as pessoas com o convite
receberiam duzentos reais. Sandeclei: Eu não posso afirmar isso para o senhor porque eu não me
lembro. Desses duzentos reais eu só lembro do Falcão falar pra mim assim "vai lá que o carneiro
está na mão". Juiz: Não estou perguntando o que é o "carneiro", estou perguntando se as pessoas
que fossem lá receberiam duzentos reais. Sandeclei: Se receberam eu não sei. Juiz: O que
motivou o senhor a dizer isso que as pessoas receberiam duzentos reais? Sandeclei: Porque na
época o Cosme falava mesmo que "o Jaime nós ia eleger ele e qualquer coisa nós ia comprar
votos". Juiz: [08'04"] O senhor ligou para a Anita e pediu para ela te colocar nessa lista de convites?
Sandeclei: Liguei. Isso. Juiz: E ela concordou em te colocar no lugar de uma pessoa que tinha
desistido? Sandeclei: Sim. Porque como eu falei, ela tinha uma quantidade de duzentas pessoas e
eu não estava na lista, aí eu liguei pra ela. E eu estava chateado com o Falcão porque eu não
estava na lista. Juiz: [10'30"] O senhor encerrou a ligação e foi na casa dela? Sandeclei: Se eu fui
na casa dela? Juiz: Depois de ter ligado para ela te incluir nessa lista? Sandeclei: Sim, eu tive que
assinar uma ficha lá que eu estava no meio. Juiz: [12'25"] Lá na casa da Anita o senhor continua
dizendo que o senhor pediu para ela incluir seus familiares também... Sandeclei: Sim. Eu, minha
esposa e minha cunhada que faleceu. Juiz: E qual foi a resposta dela? Sandeclei: Que ela ia ver se
tinha vaga ainda. Juiz: [14'42"] o senhor continua que a Anita falou para o senhor que trabalhava
para Jaime, porque o Jaime tinha "molhado" a mão dela, o senhor usou essa expressão e os
promotores colocaram como aspas, o que é isso, molhar a mão dela? Sandeclei: Todo cabo
eleitoral, pelo que eu saiba recebia pelo Jaime. Todo cabo eleitoral recebia para isso, porque
ninguém ia trabalhar de graça. Juiz: [15'35"] e continua relatando o senhor que ela reafirmou que o
valor da compra de votos era duzentos reais, o senhor foi muito enfático lá, o senhor repetiu várias
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valor da compra de votos era duzentos reais, o senhor foi muito enfático lá, o senhor repetiu várias
vezes que o valor era duzentos reais, e aí? Sandeclei: Existiu isso sim. É igual eu to falando para o
senhor, a gente faz umas resenhas, a gente brincava, jogava truco, o Cosme que é o Falcão
sempre falava "é o dinheiro do nosso vereador, é o dinheiro do nosso vereador". Juiz: [18'26"] o
senhor disse que contou para o Biroska e para a Liviane o esquema de compra de votos?
Sandeclei: Sim. [22'08"] no dia seguinte eu fui na casa dela. Juiz: Levou a lista? Sandeclei: Sim,
levei a lista, que era eu, minha cunhada, minha esposa e minha sogra. Juiz: [22'50"] o que
aconteceu na pedra? Sandeclei: Eu cheguei na pedra e o Falcão estava lá. Aí eu falei "uai, vocês
estão me tirando de grandão, estão fazendo a repartição do carneiro aí e eu tô fora?" falei assim
pra ele, e ele "não, a Xavier vai por você lá, ela me falou que vai por você". Juiz: [26'01"] Lá no
comício, o senhor recebeu os duzentos reais? Sandeclei: Não, lá no comício não teve nada, nem
água, praticamente a gente tinha que se virar para beber... Juiz: Aí depois o Falcão te liga falando
que o "carneiro estava na mão?" Sandeclei: Isso, que é a resenha, foi a resenha que ele falou, que
aí eu subi para a casa dele e nós fomos jogar truco... Juiz: Não, não foi bem isso que o senhor
relatou para os dois promotores desta comarca não, o senhor disse que ele ligou para o senhor e
que o "carneiro estava pronto" e o senhor encontrou com ele lá no Peixinho Motos. Sandeclei: Não.
Esse do Peixinho Motos que ele passou o dinheiro para mim foi na véspera da eleição... Juiz:
Exatamente, em 26 de setembro de 2016, véspera da eleição, o senhor encontrou com ele no
peixinho motos? Sandeclei: pois é o dinheiro que ele me passou as eleições iam ser amanhã e ele
me passou o dinheiro hoje... Juiz: Não estou perguntando que dia que foi a eleição, eu estou
perguntando se o senhor encontrou para ele no Peixinho Motos? Sandeclei: Sim. Juiz: E aí, o que
aconteceu na sequência? Sandeclei: Aí ele me passou o dinheiro. Juiz: [29'23"] E o Silvano, o
dinheiro que ele recebeu, do que que era? Sandeclei: Como? Juiz: Conta para mim porque que o
Silvano recebeu mil reais? Sandeclei: Mil reais? Não me lembro desses mil reais aí não. Juiz: O
senhor falou para dois promotores da comarca que o Silvano recebeu mil reais. Sandeclei: Não
tem esses mil reais aí não. Juiz: O Silvano trabalhava na pedra? Sandeclei: Sim. Juiz: O senhor foi
na casa dele? Sandeclei: Sim. Juiz: Na época da eleição? Sandeclei: Sim. Juiz: Tinha um cartaz do
Jaime lá? Sandeclei: Tinha. Um dia ele falou... Juiz: O que ele te falou, eu quero saber. Sandeclei:
Ele falou bem assim "tá vendo isso aqui, o homem já pagou cinco mil para nós, só para colocar
esse trem aqui" [...]."
No próprio depoimento supramencionado Sandeclei Dias Lima declara ter contado todo o esquema
para Liviane Núbia Pereira de Souza, a qual, quando inquirida inquisitorialmente (fls. 16/17) e em
juízo (fl. 360), confirmou integralmente a versão apresentada pelo referido acusado em fase
inquisitorial, em especial, no tocante ao fato de ele próprio ter vendido seu voto, por intermédio de
Anita Xavier e Cosme Acácio Gomes, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), expresso em 10
(dez) notas de R$ 20,00 (vinte reais), ao candidato Jaime Rodrigues Neto.
Não bastassem tais elementos, em sede de busca e apreensão regularmente autorizadas pelo
juízo eleitoral à época, realizada nos endereços dos acusados Anita Xavier e Cosme Acácio
Gomes, foram apreendidos material do candidato Jaime Rodrigues Neto, caderno contendo
anotações de nomes, números de títulos eleitorais, seções eleitorais e dados aleatórios de valores;
listas contendo vários nomes, com número de títulos eleitorais e as respectivas zonas/ seções,
além de cópias de documentos pessoais (RG e título) em nome de Edvaldo Pereira da Silva, além
de cópias de títulos eleitorais em nome de Nilton Moreira Bastos Júnior, Danyella da Silva Bispo,
Almerinda da Silva e Antônia Francisca da Silva, conforme se verifica dos invólucros constantes às
fls. 225 e 227, bem como do termo de apreensão de fls. 52/54.
Os acusados ratificaram suas versões apresentadas inquisitorialmente às fls. 40/41 e 43/46,
negando peremptoriamente a conduta que lhes é imputada.
Não obstante a negativa dos réus, os depoimentos dos informantes colhidos inquisitorialmente e
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Não obstante a negativa dos réus, os depoimentos dos informantes colhidos inquisitorialmente e
em juízo, somados à prova cautelar, consubstanciada na busca e apreensão dos objetos
relacionados às fls. 52/54, e fls. 225/227, encontrados na residência dos imputados, apontam de
forma segura para a configuração do delito tipificado no art. 299, do Código Eleitoral.
Presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo de injusto, reputo
provado e consumado a hipótese típica do art. 299, Lei 4.737/65, pelo que julgo procedente a
pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para o fim de condenar os denunciados Anita
Xavier da Silva e Cosme Acácio Gomes pelo delito supramencionado.
Dosimetria da pena
Realizo a dosimetria da pena de forma conjunta para ambos os acusados, eis que os vetores
dosimétricos apresentam similitude em relação a eles.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"[...] 2. A utilização da mesma fundamentação para se dosar a pena aos corréus, em uma análise
conjunta das circunstâncias judiciais, não viola a individualização da pena, desde que
comunicáveis aos acusados (HC n. 359.152/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta
Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 18/8/2017). [...]." (AgRg no REsp 1837315/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019).
Quanto à pena-base, reitero o posicionamento rotineiramente adotado que, ante os princípios do
direito penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante os
princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima ratio e mínimo, além dos
princípios da não discriminação e tolerância (art. 3º, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo
(art. 1º, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF/88), as circunstâncias
judiciais referentes ao autor consubstanciadas na personalidade não são avaliáveis em desfavor
da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não se
vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais referentes ao autor.
Quanto às circunstâncias, extrai-se do material probatório produzido, que houve a arregimentação
de várias pessoas imbuídas pela promessa de recebimento de vantagem patrimonial ilícita, seja
para comparecer às reuniões eleitorais, seja para, efetivamente votar no candidato Jaime
Rodrigues Neto, bem como, ainda, para manter cartazes do mesmo em suas residências.
Assim, o fato de a conduta visar número indeterminado de pessoas constitui fator merecedor de
maior reprovabilidade, pelo que elevo a pena de 1/6 (um sexto).
Quanto à culpabilidade, personalidade, consequências, antecedentes e motivos, nada há em
desfavor produzido nos autos.
Considerando o comportamento da vítima, não há fator de recrudescimento da pena, por não
haver vítima individualizável.
Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção
do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo
, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, nos termos do artigo 284, Lei 4.737
/65.
Não existem agravantes ou atenuantes, pelo que mantenho a pena provisória em 1 (um) ano e 2
(dois) meses de reclusão.
Inexistindo causas de aumento, tampouco causas de diminuição, a pena definitiva resta no
mínimo, ou seja, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, para ambos os acusados.
Do regime
Ante a quantidade da pena, inexistindo reincidência, e nem violência à pessoa, e analisadas
favoráveis às circunstâncias judiciais, fixo o regime aberto.
Da substituição da pena
Presentes os requisitos do art. 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade de ambos por
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Presentes os requisitos do art. 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade de ambos por
duas penas restritivas de direitos, sendo uma prestação de serviços à comunidade e uma
prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo vigente, para fins de Resolução 154
/CNJ, considerando a inexistência, nos autos, de qualquer fator presuntivo de riqueza.
Da multa
Fixada a pena corporal em seu mínimo, para fins de equivalência, estabeleço a pena de multa no
importe de 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) o dia-multa, em relação a ambos
os acusados.
Do direito de recorrer em liberdade
Concedo o direito de recorrer em liberdade, máxime porque o regime de cumprimento de pena
fixado é o aberto.
3. Dispositivo
a. Condeno os denunciados Anita Xavier da Silva e Cosme Acácio Gomes, pelo crime previsto no
artigo 299, da Lei 4.373/65, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida do regime
inicialmente aberto, substituindo-a por duas restritivas de direito, sendo uma prestação de serviços
à comunidade e uma prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo vigente, para fins
de Resolução 154/CNJ;
b. Aplico a pena pecuniária no montante de 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo o dia- multa;
c. Concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade;
d. Condeno ao pagamento de custas (Lei 1.060/50);
e. Na intimação dos réus, que seja indagado se pretendem recorrer;
f. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, cumpra-se o art. 15, inc. III, CF/88, e formese o executivo de pena;
g. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Barra do Garças/MT, 11.02.2020.
DOUGLAS BERNARDES ROMAO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 12ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 04/2020 - CORREIÇÃO ORDINÁRIA
Torna público o período designado para a realização da Correição Ordinária relativa ao ano de
2020.
O Excelentíssimo Senhor Dr. ANDRÉ BARBOSA GUANAES SIMÕES, Juiz Eleitoral da 12ª 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 conhecimento tiverem 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, que se realizará nos dias 02 à 06 de março 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 João Pessoa, n 1702, Edifício
Ferrari, Bairro Campo Real II. Antes do início da correição, deverão ser requisitados todos os
processos em carga com a Delegacia de Polícia e remetidos ao Ministério Público Eleitoral, a fim
de serem correicionados. 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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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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.
Campo Verde, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRÉ BARBOSA GUANAES SIMÕES
Juiz Eleitoral
ANDRÉ BARBOSA GUANAES SIMÕES
Juiz Eleitoral

PORTARIAS
PORTARIA N 01/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 12ª Zona Eleitoral Campo Verde Verde-MT, no uso de suas
atribuições legais
RESOLVE:
DESIGNAR, na forma do art.9º, inciso III do Provimento n.º 17/2012/CRE/MT, a Sr.ª. SHEILA
LOPES DE AMORIM DONADON, Analista Judiciário da 12ª ZE para, sob compromisso,
desempenhar a função de Secretária dos trabalhos correicionais, que serão realizados no período
de 02 à 06 de março de 2020, no Cartório desta 12ª Zona Eleitoral.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do TRE/MT e no mural do Cartório Eleitoral.
Campo Verde, MT, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRÉ BARBOSA GUANAES SIMÕES
Juiz Eleitoral

ATOS DA 17ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 11/2020
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 11/2020
Prazo: 10 (dez) dias
O Excelentíssimo Senhor VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz da 17ª Zona Eleitoral/MT, no uso
de suas atribuições legais e na forma da Lei,
FAZ SABER a todos que o presente virem ou dele tiverem conhecimento que, por meio deste
edital, fica intimada a ré, Gregória de Oliveira Bastos, a efetuar o pagamento da pena de multa, no
prazo de 10 (dez) dias, conforme a r. sentença exarada nos autos da Ação Penal Eleitoral nº 274305.2009.6.11.0017 da 17ªZE de Arenápolis-MT.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou o Excelentíssimo
Senhor Juiz Eleitoral, que expedisse o presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Arenápolis-MT, aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e
vinte. Eu, __________, Francisco de Campos Lima Neto, analista judiciário, digitei e conferi o
presente edital.
FRANCISCO DE CAMPOS LIMA NETO
Chefe de Cartório

ATOS DA 21ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 6/2020

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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EDITAL 6/2020
Torna pública a data designada para a realização da Correição Ordinária relativa ao ano de 2020.O
Excelentíssimo Senhor Cristiano dos Santos Fialho, Juiz da 21ª Zona Eleitoral do Estado do 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.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 da CRE-MT n.º
17/2012, que se realizará no período de 03 e 04/03/2020, das 07h30 às 13h30, sem prejuízo do
atendimento ao público em geral, CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos documentos e procedimentos
desta Zona Eleitoral, instalada na Rua Paranapanema, n.º 1818-S, Jardim das Palmeiras, Lucas do
Rio Verde-MT. Durante o período designado para os trabalhos poderão ser apresentados
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, determine a
expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, e
fixado no mural do Cartório Eleitoral. Lucas do Rio Verde, 12 de fevereiro de 2020.
CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
Juiz Eleitoral

PORTARIAS
PORTARIA 01/2020
O Excelentíssimo Senhor Dr. CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO, Juiz da 21ª Zona Eleitoral de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: DESIGNAR, na forma do art.9º, inciso
III do Provimento CRE-MT n.º 17/2012, a Sr.ª Marcela Ramalho Teixeira Muniz, para, sob
compromisso, desempenhar a função de Secretária dos trabalhos correicionais, que serão
realizados no período de 03 e 04/03/2020, das 07h30 às 13h30, no Cartório desta Zona Eleitoral.
Publique-se no Mural do Cartório Eleitoral. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de fevereiro de 2020.
CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 22ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600035-63.2019.6.11.0022
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600035-63.2019.6.11.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE SINOP
MT
REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REPRESENTADO: Sigiloso
Advogados do(a) REPRESENTADO: SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - MT3499/O,
FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - MT3047/O, DANIEL BATISTA DE AGUIAR - MT3537/O,
CHARLY HOEGER - MT12668/O
DECISÃO
Dispõe o art. 22, I, a, da Lei Complementar nº 64/90, acerca da possibilidade do representado, por
ocasião da defesa, apresentar rol de testemunhas, se cabível.
Imperioso destacar, contudo, que o documento hábil à comprovação da regularidade da doação é
o recibo eleitoral, de modo que despicienda a realização de audiência para oitiva de testemunhas,
como pretende o representado, posto que eventual prova testemunhal não poderia se sobrepor à
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como pretende o representado, posto que eventual prova testemunhal não poderia se sobrepor à
declaração constante no recibo eleitoral e documentos fiscais. Indefiro, pois, a realização de
audiência para oitiva de testemunhas por versar os autos sobre matéria exclusivamente de direito.
No mais, em face da existência nos autos de informação acerca da declaração de imposto de
renda do representado, referente ao ano-calendário 2017 (ID 281287) e da desnecessidade de
dilação probatória, dou por encerrada a instrução.
Abra-se vista às partes para apresentação de alegações finais, no prazo comum de 2 (dois) dias
(art. 22, X, da Lei Complementar nº 64/90).
Após, conclusos para sentença.
Cumpra-se.
Mario Augusto Machado
Juiz Eleitoral

ATOS DA 23ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 005/2020
A Exmª. Senhora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, MM. Juíza Eleitoral da 23ª Zona
Eleitoral/MT, no uso de suas atribuições legais;
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, o diretório dos
partido abaixo mencionado do município de Itaúba/MT, apresentou prestação de contas anual do
exercício de 2017, cujos balaços patrimoniais e demonstrativo de resultado do exercício se
encontram a disposição no Cartório da 23ª Zona Eleitoral de Colíder/MT, pelo prazo de 15 (quinze)
dias, durante os quais qualquer interessado poderá examinar os autos do processo e obter cópias
mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia. Os
balanços patrimoniais e demonstrativos de resultado também podem ser consultados acessando
os links especificado neste edital.
Findo o prazo para consulta, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias para que o Ministério Público ou
qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas, bem como relatar fatos, indicar
provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições
legais e estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos
termos do art. 35 da Lei 6.096/95, c/c o art. 31, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
PROCESSO

PARTIDO

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

30-87.2019.6.11.0023

PP

/conta_partidaria-pp-itauba-2017-2020021009061148993174df9163bc0ad8b9ab228fbeee43e.pdf

E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou
publicar o presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Colíder-MT, 10 de fevereiro de 2020.
LEONARDO DA SILVA ARAUJO
Analista Judiciário
Ass. com base na Port. 002/2018-23ªZE

PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO Nº: 0600006-10.2019.6.11.0023
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PARECER CONCLUSIVO
MM Juíza Eleitoral,
Trata os presentes autos de omissão do dever de prestar contas do Partido Patriota de Colíder/MT,
referente ao exercício 2018.
Em atenção a r. decisão ID 287125, esta unidade técnica consultou o Portal SPCA - Extrato
Bancário, mas não foi possível verificar existência de contas bancárias e extratos bancários para o
prestador de contas no exercício de 2018, conforme certidão ID 399725.
Não há no SPCA qualquer lançamento de prestação contas no sistema. De modo que, esta
Unidade Técnica não teve condições de coletar dados recebimento de recursos e/ou doação de
receita financeira ou estimável em dinheiro.
Em consulta aos demonstrativos constantes das prestações de contas apresentadas à Justiça
Eleitoral pelos diretórios nacional e estadual, verificou-se que o diretório municipal acima nominado
não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício financeiro de 2018 (ID 399734).
Pois bem, passo a análise.
Apesar de notificado, por duas vezes, para apresentar contas, o órgão partidário permaneceu
inerte quanto ao dever de prestar contas, referente ao exercício 2018, prejudicando a atividade de
fiscalização da Justiça Eleitoral.
A omissão de prestação de contas, bem como a ausência de lançamentos de dados no SPCA
prejudica a atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral sobre as contas do partido.
Apesar de contar nos autos relatório de distribuição de recursos do fundo partidário (ID 399734),
no qual se infere que o partido não recebeu recursos de tal natureza, fato é que, eventualmente,
pode ter havido recebimento de recursos de outras naturezas.
A omissão do partido em apresentar a prestação, na forma prevista na legislação e na Resolução
TSE nº 23.546/2017, surrupia a atividade de fiscalização dessa Justiça Especializada. Assim, dado
tal fato, não há como afirmar nos autos se houve ou não recebimento de recursos financeiro ou
estimável em dinheiro. A única certeza é que não houve recebimento de recursos do fundo
partidário.
DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, manifesta-se este servidor, salvo melhor entendimento, pela DECLARAÇÃO
DE NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS, com a consequente ratificação da sanção de suspensão do
Fundo Partidário aplicada na r. decisão ID 159744, em virtude do desatendimento do dever de
prestar contas, nos termo do art. 46, IV, "a", c/c art. 48, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
É o parecer.
À consideração superior.
Colíder/MT, 13 de fevereiro de 2020.
LEONARDO DA SILVA ARAUJO
Analista Judiciário
Ass. com base na Port. 002/2018-23ªZE

ATOS DA 26ª ZONA ELEITORAL
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EDITAIS
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:
Descrição de documentos para descarte
Protocolos de entrega do título eleitoral (PETE) e os requerimentos
de alistamento eleitoral (RAE) relativos a alistamento, transferência,
revisão ou segunda via.

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 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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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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 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
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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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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 11-2020
Eliton Dias Padilha, Analista Judiciário do TRE-MT, Chefe de Cartório da 26ª Zona Eleitoral de
Nova Xavantina - MT, no uso de suas atribuições legais e, especialmente, por determinação do
MM Juiz Eleitoral Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva, nos autos dos processos abaixo
relacionados,
TORNA PÚBLICO, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que os
partidos abaixo relacionados requereram a REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS
relativas à CAMPANHA ELEITORAL DAS ELEIÇÕES DE 2018, ficando facultado a qualquer
partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro
interessado, no PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, contados da publicação deste edital, a apresentação
de IMPUGNAÇÃO ÀS CONTAS, que deve ser formulada em petição fundamentada relatando fatos
e indicando provas, indícios e circunstâncias, nos termos do artigo 59, caput e §1º, da Resolução
TSE 23.553/2017.
Partido

Município

(sigla)

Campinápolis

PTB

Campinápolis

SD

Responsável pela prestação de contas

Nº Processo - PJE

Luiz Roberto Silva (presidente)

0600002-

Ildo Teixeira Pinto (tesoureiro)

61.2019.6.11.0026

Sirlene Dias da Silva (presidente)

0600001-

Sinomar Dias da Silva (tesoureiro)

76.2019.6.11.0026

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado
no mural do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade, Nova Xavantina-MT, 12 de fevereiro
de 2020. Eu, ____ Eliton Dias Padilha - Chefe de Cartório da 26ª Zona Eleitoral, de ordem, o digitei
e subscrevi.
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
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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
/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

PORTARIAS
PORTARIA Nº 02/2020
Alocação provisória dos locais de votação na 27ªZE/Juara/MT.
O Excelentíssimo Senhor Alexandre Sócrates Mendes, Juiz Eleitoral da 27ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 35, inciso X, c/c, art. 135
da Lei 4.737/1965,
CONSIDERANDO a possibilidade de alocar, provisoriamente, locais de votação visando à
racionalização dos trabalhos eleitorais;
RESOLVE:
Art. 1º. Alocar Provisoriamente para as eleições suplementares 2020, os seguintes locais de
votação:
JUARA:
Local:

1236 - POSTO DE SAÚDE/RIO DOS PEIXES alocar provisoriamente no local 1287 - ESCOLA
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1236 - POSTO DE SAÚDE/RIO DOS PEIXES alocar provisoriamente no local 1287 - ESCOLA
MUNICIPAL JARDIM CALIFORNIA;
1082 - ESCOLA MUNICIPAL PAULINO LOURENÇO, alocar provisoriamente no local 1015 ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DIAS;
1309 - CENTRO CULTURAL ANTONIO CARLOS SAVOINE, alocar provisoriamente no local 1040
- ESCOLA ESTADUAL OSCAR SOARES
Publique-se. Registre-se. Proceda-se aos registros no sistema ELO. Cumpra-se, remetendo-se
cópia por meio eletrônico do presente à Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso, à
Coordenadoria de Sistemas Eleitorais, bem como, proceda a divulgação junto ao eleitorado.
ALEXANDRE SÓCRATES DA SILVA MENDES
Juiz Eleitoral

ATOS DA 28ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO N. 123-35.2019.6.11.0028 - CLASSE PC
Assunto: Prestação de Contas, relativa ao Exercício de 2016, do Partido Liberal (antigo Partido da
República) de Confresa/MT.
Advogado: Carlos Roberto Ribeiro Filho, OAB/MT n. 22.160 B
RELATÓRIO TÉCNICO-CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos à prestação de contas anual do Partido Liberal (antigo Partido da
República) de Confresa, referente ao exercício de 2016;
2. A presente prestação de contas foi encaminhada à Justiça Eleitoral tomando-se por base a
documentação apresentada com movimentação zerada e declaração de ausência de
movimentação financeira, conforme os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95, Resolução/TSE n.
23.546/17 e legislação eleitoral pertinente à matéria;
3. Procedeu-se à análise preliminar da presente prestação de contas, ponderando pela intimação
da agremiação partidária para se manifestar a respeito da divergência constatada entre a
declaração de ausência de movimentação financeira e o extrato bancário extraído da base de
dados da Justiça Eleitoral - Sistema de Prestação de Contas Anual/SPCA;
3.1. Transcorreu sem qualquer manifestação o prazo da agremiação partidária para se manifestar
quanto ao Parecer Técnico Preliminar publicado no DJE n. 3031, de 18 de outubro de 2019;
3.2. Ressalta-se que em consulta ao sistema SPCA, no módulo extrato bancário, destacou-se a
existência de extrato bancário com movimentação financeira - crédito e débito no valor de R$
8.462,90 (oito mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) restando um saldo
zerado ao final do período sob análise;
3.3. A agremiação não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício em pauta, conforme
demonstrativo consolidado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e constante nos autos;
4. Da análise realizada na documentação comprobatória até então apresentada e extraída dos
sistemas eleitorais, constata-se que ocorreu movimentação financeira referente ao exercício
financeiro de 2016, em que pese a ausência de recebimentos das cotas do fundo partidário;
5. Constata-se, portanto, que a declaração de ausência de movimentação financeira apresentada
pela agremiação partidária não retrata a verdade, se enquadrando na hipótese tratada no artigo 45,
inciso VII, alínea c, da Resolução TSE n. 23546/2017;

6. Em função dos exames realizados na presente prestação de contas, pondera-se pela
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6. Em função dos exames realizados na presente prestação de contas, pondera-se pela
desaprovação das contas partidárias, nos termos do artigo 46, da Resolução TSE n. 23546/2017,
assim como pela disponibilização do processo ao MPE para apuração da prática de crime eleitoral,
em especial, o previsto no art. 350 do CE.
Salvo melhor juízo, é o parece que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 13 de fevereiro de 2020.
MAYRA CACERES BARBOSA DE OLIVEIRA
Chefe de Cartório

PROCESSO N. 155-74.2018.6.11.0028 - CLASSE PET
Assunto: Prestação de Contas, relativa ao Exercício de 2016, do Diretório Municipal de Confresa
do Partido Social Democrático.
Advogado (a): Manoel Antonio de Rezende David, OAB/MT n. 6078
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1 - Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de
contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos pelo partido político
durante o exercício financeiro de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n. 9.096, de 19 de
setembro de 1995, e pela Resolução TSE n. 23.546/2017 e demais normativos correlatos.
2 - Fora publicado o edital n. 27/2018 na imprensa oficial contendo o Demonstração do Resultado
do Exercício e do Balanço Patrimonial às fls. 38/39/40.
3 - Emitido o relatório técnico preliminar para expedição de diligências (fls. 48/49), solicitou-se a
apresentação dos seguintes documentos:
Comprovante de Remessa, à RFB, da escrituração contábil digital;
Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do Partido, se houver, sobre as
respectivas contas;
Conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham constado dos
respectivos extratos bancários na data de sua emissão;
Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativas ao período ao qual se
refiram as contas prestadas, contemplando todo o exercício;
Demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23 da supracitada Resolução, a saber, assunção
de obrigação de outro órgão;
Demonstrativo de Doações Recebidas;
Demonstrativo de Obrigações a Pagar;
Demonstrativo de Dívidas de Campanha;
Demonstrativo de Receitas e Gastos;
Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais efetuados a
candidatos e diretórios partidários;
Demonstrativo de Contribuições Recebidas;
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
Certidão de regularidade do CFC do profissional de contabilidade, constando nos autos apenas
espelho de consulta cadastral;
Notas Explicativas.
3.1 - A agremiação não se manifestou quanto ao parecer técnico preliminar, assim como não
apresentou novos documentos aos autos.
4 - Conforme documentação apresentada e consulta às informações disponibilizadas pelo Tribunal
Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral, não houve aplicação ou recebimento de recursos
oriundos do Fundo Partidário.
5 - Ressalta-se que o demonstrativo de resultado trazido aos autos às fls. 12, indica o valor total
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5 - Ressalta-se que o demonstrativo de resultado trazido aos autos às fls. 12, indica o valor total
das receitas no exercício em R$ 16.046,40 e as despesas no importe de R$ 16,046,40, não
restando saldo financeiro no período.
6 - Entretanto, o valor total de créditos constantes no extrato bancário emitido pelo sistema SPCA é
de R$ 17.772,80, fls. 55/56, gerando uma discrepância no valor de R$ 1.726,80 com as receitas e
despesas declaradas no demonstrativo de resultado para o período.
6.1 - Nota-se, ainda, que as informações do extrato bancário emitido pelo sistema SPCA refere-se
a conta bancária de n. 317675 e indicam que houve movimentação financeira apenas no período
eleitoral, entre agosto e dezembro de 2016.
7 - Com base no demonstrativo de resultado, livro diário e livro razão, verifica-se que as despesas
operacionais do partido foram realizadas visando efetivar serviços jurídicos, pagamento de taxas e
prestação de serviços de propaganda e publicidade durante o período de campanha referente às
Eleições de 2016. Sendo que todas as despesas foram pagas com recursos recebidos por meio de
doações de pessoas físicas, realizadas através de transferências entre contas e depósitos.
8 - Diante do exposto, verifica-se que os documentos trazidos aos autos possuem impropriedades e
/ou erros materiais, a saber:
Diferença de valores entre o extrato bancário emitido pelo sistema SPCA e os demonstrativos
apresentados (DRE e Livros Diário/Razão);
Balanço Patrimonial não retrata os bens, direitos e obrigações do órgão partidário na data de
expedição, uma vez que o saldo disponível em conta banco movimento consta zerado em
Dezembro/2016;
A ausência de documentos como a Demonstração de Doações Recebidas, Demonstrativo de
Receitas e Gastos, Demonstrativos de Fluxo de Caixas e Notas explicativas, entre outros,
dificultam a análise das contas e melhor visualização dos recebimentos e aplicações de recursos.
Pois bem,
9 - Do exame, destaque-se que a diferença de valores supracitada corresponde ao depósito em
dinheiro, recebido no dia 29/08/2016 pelo senhor Domingos Dias Pinto, valor este debitado das
contas do partido no dia 31/08/2016, para o doador em questão, não sendo, portanto, valores
efetivamente recebidos pelo partido. Ademais, considerando ser passível de análise e conferência
a origem e destinação dos recursos, tomando-se por base o extrato bancário constante nos
sistemas eleitorais e documentos apresentados pelo partido, verificou-se que as impropriedades e
/ou ausências acima apontadas não são relevantes o suficiente a ensejar à reprovação das contas,
devendo a agremiação partidária, adotar as providências cabíveis para adoção da escrituração
contábil dentro dos preceitos ditados pela legislação nas próximas prestações, a qual, a partir do
exercício financeiro de 2017, será feita exclusivamente pela forma digital, de acordo com o art. 25 c
/c o art. 66, III, da Resolução TSE n. 23.546/17.
10 - Assim, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas,
manifesta-se esta servidora:
a) Pela APROVAÇÃO com ressalvas das contas apresentadas, nos termos do art. 46, II, da atual
Resolução TSE n. 23.546/17 (art. 46, II da Resolução n. 23.464/2015);
b) Em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
segundo dispõe o art. 37 da Resolução acima mencionada;
c) Após, pela conclusão dos autos à autoridade judicial para julgamento.
É o Parecer. À consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 13 de fevereiro de 2020.
MAYRA CACERES BARBOSA DE OLIVEIRA
Chefe de Cartório

ATOS
DA 32ª ZONA ELEITORAL
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ATOS DA 32ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 6/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DOS PARTIDOS POLÍTICOS
A Excelentíssima Senhora Dra. Thatiana dos Santos, MMª. Juíza da 32ª Zona Eleitoral, Município
de Cláudia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que nos termos
do art. 31, §3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, o Ministério Público ou qualquer partido político
poderão impugnar a prestação de contas das agremiações partidárias relacionadas abaixo,
formulada em petição fundamentada, 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, no prazo de 5 (cinco) dias:
Processo

Partido/Município/Advogado
Democratas - DEM

35-82.2019.6.11.0032

Presidente: Celson Luiz Padovani
Município: Marcelândia/MT
Exercício: 2018
Partido Social Cristão - PSC

35-82.2019.6.11.0032

Presidente: Paulo José Maciel Nogueira
Município: Marcelândia/MT
Exercício: 2018
Partido Social Democrático - PSD

35-82.2019.6.11.0032

Presidente: Agenor Vieira de Andrade Neto
Município: Marcelândia/MT
Exercício: 2018
Partido Republicano Progressista - PRP

35-82.2019.6.11.0032

Presidente: Ana Paula Pereira de Andrade
Município: Marcelândia/MT
Exercício: 2018
SOLIDARIEDADE
Presidente: Anderson Fernando Grandini

35-82.2019.6.11.0032

Município: Marcelândia/MT
Exercício: 2018
Advogado: Israel Bulgarelli Grelak, OAB/MT 22540-O
Partido Democrático Trabalhista - PDT
Presidente: Pedro José Fiabane

0600009-98.2020.6.11.0032

Município: Marcelândia/MT
Exercício: 2018
Advogado: Israel Bulgarelli Grelak, OAB/MT 22540-O
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
Presidente: Rosemar Santos Marchetto

0600006-46.2020.6.11.0032

Município: Marcelândia/MT
Exercício: 2018
Advogado: Israel Bulgarelli Grelak, OAB/MT 22540-O
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Partido Democrático Trabalhista - PDT
Presidente: Pedro José Fiabane
0600008-16.2020.6.11.0032

Município: Marcelândia/MT
Exercício: 2017
Advogado: Israel Bulgarelli Grelak, OAB/MT 22540-O
Movimento Democrático Brasileiro - MDB

33-15.2019.6.11.0032

Presidente: Juarez Petrucci
Município: Cláudia/MT
Exercício: 2018
Partido Social Liberal - PSL

33-15.2019.6.11.0032

Presidente: Eroci da Silva
Município: Cláudia/MT
Exercício: 2018
Progressistas - PP
Presidente: Francisco Edson Moreira dos Santos

33-15.2019.6.11.0032

Município: Cláudia/MT
Exercício: 2018
Advogada: Tuliane Patrice Franchi Barros, OAB/MT 14517
Partido Social Democrático - PSD
Presidente: Claudiomiro Jacinto de Queiroz

34-97.2019.6.11.0032

Município: União do Sul/MT
Exercício: 2018
Advogada: Luciana Werner Bilhalva, OAB/MT 12222
Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Presidente: João Batista Borelli

34-97.2019.6.11.0032

Município: União do SUl/MT
Exercício: 2018
Advogada: Mariangely Menegazzo Medeiros, OAB/MT 19958/O

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 afixado no átrio do
Cartório Eleitoral. Eu, Adriano Martins de Andrade, técnico judiciário, digitei e subscrevo, nos
termos da portaria delegatória nº 3/2017/32ZE.
Cláudia, 13 de fevereiro de 2020.
ADRIANO MARTINS DE ANDRADE
Técnico Judiciário

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
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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
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

ATOS DA 40ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600001-97.2020.6.11.0040
JUSTIÇA ELEITORAL 040ª ZONA ELEITORAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT
CORREIÇÃO ORDINÁRIA (1307) Nº 0600001-97.2020.6.11.0040 / 040ª ZONA ELEITORAL DE
PRIMAVERA DO LESTE MT
CORRIGENTE: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT
EDITAL Nº 01/2020
Torna pública a data designada para a realização da Correição Ordinária relativa ao ano de 2020.
De ordem da O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Patrícia Cristiane Moreira, Juíza da 40ª 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 conhecimento tiverem que, cumprindo
determinação constante da Resolução n.º 21.372, de 25.03.2003, do TRIBUNAL SUPERIOR
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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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, que se realizará no dia 02/03/2020, a partir das 07h30min
horas, sem prejuízo do atendimento ao público em geral, CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos
documentos e procedimentos desta Zona Eleitoral, instalada na Rua Santo Amaro, 620, Primavera
do Leste-MT.
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, determine a
expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, e
disponibilizado no mural do Cartório Eleitoral.
Primavera do Leste, 12 de fevereiro de 2020.

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600002-19.2019.6.11.0040
JUSTIÇA ELEITORAL 040ª ZONA ELEITORAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600002-19.2019.6.11.0040 / 040ª ZONA
ELEITORAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, ADILTON DOMINGOS
SACHETTI, ANDERSON VIDAL DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O Advogado do(a)
REQUERENTE: DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O Advogado do(a) REQUERENTE:
DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT
SENTENÇA
Vistos etc...
Cuida-se de pedido de regularização de situação de inadimplência de prestação de contas
apresentado pelo PRB do município de Primavera do Leste.
O requerimento foi autuado na forma determinada pelo artigo 83, § 2º, da Resolução TSE nº 23.553
/2017.
Após análise das contas/requerimento, o Parecer Técnico sugeriu a regularização da situação
cadastral do partido político no que toca às contas referentes à Eleição 2018.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral opinou pela regularização da situação de
inadimplência do partido omisso.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese necessária. Fundamento e decido.
O partido político apresentou suas contas referentes à arrecadação e gastos de campanha, relativo
às Eleições do ano de 2018.
Nada obstante, dispõe o artigo 83, §2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 que o interessado pode
requerer a regularização de sua situação de inadimplência.
O requerimento foi analisado e não foi constatada qualquer causa impeditiva da pretendida
regularização.
Isto posto, acolho o Parecer Técnico e determino a regularização da situação de inadimplência do
PRB do município de Primavera do Leste, no que toca à omissão referente às contas eleitorais de
2018.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes, inclusive no SICO.
Publique-se e intimem-se.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Publique-se e intimem-se.
Patrícia Cristiane Moreira,
Juíza Eleitoral da 40ªZ.E.

PROCESSO 0600003-04.2019.6.11.0040
JUSTIÇA ELEITORAL 040ª ZONA ELEITORAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600003-04.2019.6.11.0040 / 040ª ZONA ELEITORAL DE PRIMAVERA
DO LESTE MT
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, ADILTON DOMINGOS
SACHETTI, ANDERSON VIDAL DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O Advogado do(a)
REQUERENTE: DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O Advogado do(a) REQUERENTE:
DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT
SENTENÇA
Vistos etc...
Cuida-se de pedido de regularização de situação de inadimplência de prestação de contas
apresentado pelo PRB do município de Santo Antônio do Leste.
O requerimento foi autuado na forma determinada pelo artigo 83, § 2º, da Resolução TSE nº 23.553
/2017.
Após análise das contas/requerimento, o Parecer Técnico sugeriu a regularização da situação
cadastral do partido político no que toca às contas referentes à Eleição 2018.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral opinou pela regularização da situação de
inadimplência do partido omisso.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese necessária. Fundamento e decido.
O partido político apresentou suas contas referentes à arrecadação e gastos de campanha, relativo
às Eleições do ano de 2018.
Nada obstante, dispõe o artigo 83, §2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 que o interessado pode
requerer a regularização de sua situação de inadimplência.
O requerimento foi analisado e não foi constatada qualquer causa impeditiva da pretendida
regularização.
Isto posto, acolho o Parecer Técnico e determino a regularização da situação de inadimplência do
PRB do município de Santo Antônio do Leste, no que toca à omissão referente às contas eleitorais
de 2018.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes, inclusive no SICO.
Publique-se e intimem-se.
Patrícia Cristiane Moreira,
Juíza Eleitoral da 40ªZ.E.

PROCESSO 0600003-04.2019.6.11.0040
JUSTIÇA ELEITORAL 040ª ZONA ELEITORAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600003-04.2019.6.11.0040 / 040ª ZONA ELEITORAL DE PRIMAVERA
DO LESTE MT
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, ADILTON DOMINGOS
SACHETTI, ANDERSON VIDAL DOS SANTOS

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O Advogado do(a)
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O Advogado do(a)
REQUERENTE: DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O Advogado do(a) REQUERENTE:
DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT
SENTENÇA
Vistos etc...
Cuida-se de pedido de regularização de situação de inadimplência de prestação de contas
apresentado pelo PRB do município de Santo Antônio do Leste.
O requerimento foi autuado na forma determinada pelo artigo 83, § 2º, da Resolução TSE nº 23.553
/2017.
Após análise das contas/requerimento, o Parecer Técnico sugeriu a regularização da situação
cadastral do partido político no que toca às contas referentes à Eleição 2018.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral opinou pela regularização da situação de
inadimplência do partido omisso.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese necessária. Fundamento e decido.
O partido político apresentou suas contas referentes à arrecadação e gastos de campanha, relativo
às Eleições do ano de 2018.
Nada obstante, dispõe o artigo 83, §2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 que o interessado pode
requerer a regularização de sua situação de inadimplência.
O requerimento foi analisado e não foi constatada qualquer causa impeditiva da pretendida
regularização.
Isto posto, acolho o Parecer Técnico e determino a regularização da situação de inadimplência do
PRB do município de Santo Antônio do Leste, no que toca à omissão referente às contas eleitorais
de 2018.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes, inclusive no SICO.
Publique-se e intimem-se.
Patrícia Cristiane Moreira,
Juíza Eleitoral da 40ªZ.E.

PROCESSO 0600003-04.2019.6.11.0040
JUSTIÇA ELEITORAL 040ª ZONA ELEITORAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600003-04.2019.6.11.0040 / 040ª ZONA ELEITORAL DE PRIMAVERA
DO LESTE MT
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, ADILTON DOMINGOS
SACHETTI, ANDERSON VIDAL DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O Advogado do(a)
REQUERENTE: DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O Advogado do(a) REQUERENTE:
DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT
SENTENÇA
Vistos etc...
Cuida-se de pedido de regularização de situação de inadimplência de prestação de contas
apresentado pelo PRB do município de Santo Antônio do Leste.
O requerimento foi autuado na forma determinada pelo artigo 83, § 2º, da Resolução TSE nº 23.553
/2017.
Após análise das contas/requerimento, o Parecer Técnico sugeriu a regularização da situação
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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Após análise das contas/requerimento, o Parecer Técnico sugeriu a regularização da situação
cadastral do partido político no que toca às contas referentes à Eleição 2018.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral opinou pela regularização da situação de
inadimplência do partido omisso.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese necessária. Fundamento e decido.
O partido político apresentou suas contas referentes à arrecadação e gastos de campanha, relativo
às Eleições do ano de 2018.
Nada obstante, dispõe o artigo 83, §2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 que o interessado pode
requerer a regularização de sua situação de inadimplência.
O requerimento foi analisado e não foi constatada qualquer causa impeditiva da pretendida
regularização.
Isto posto, acolho o Parecer Técnico e determino a regularização da situação de inadimplência do
PRB do município de Santo Antônio do Leste, no que toca à omissão referente às contas eleitorais
de 2018.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes, inclusive no SICO.
Publique-se e intimem-se.
Patrícia Cristiane Moreira,
Juíza Eleitoral da 40ªZ.E.

PROCESSO 0600003-04.2019.6.11.0040
JUSTIÇA ELEITORAL 040ª ZONA ELEITORAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600003-04.2019.6.11.0040 / 040ª ZONA ELEITORAL DE PRIMAVERA
DO LESTE MT
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, ADILTON DOMINGOS
SACHETTI, ANDERSON VIDAL DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O Advogado do(a)
REQUERENTE: DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O Advogado do(a) REQUERENTE:
DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT
SENTENÇA
Vistos etc...
Cuida-se de pedido de regularização de situação de inadimplência de prestação de contas
apresentado pelo PRB do município de Santo Antônio do Leste.
O requerimento foi autuado na forma determinada pelo artigo 83, § 2º, da Resolução TSE nº 23.553
/2017.
Após análise das contas/requerimento, o Parecer Técnico sugeriu a regularização da situação
cadastral do partido político no que toca às contas referentes à Eleição 2018.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral opinou pela regularização da situação de
inadimplência do partido omisso.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese necessária. Fundamento e decido.
O partido político apresentou suas contas referentes à arrecadação e gastos de campanha, relativo
às Eleições do ano de 2018.
Nada obstante, dispõe o artigo 83, §2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 que o interessado pode
requerer a regularização de sua situação de inadimplência.
O requerimento foi analisado e não foi constatada qualquer causa impeditiva da pretendida
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 requerimento foi analisado e não foi constatada qualquer causa impeditiva da pretendida
regularização.
Isto posto, acolho o Parecer Técnico e determino a regularização da situação de inadimplência do
PRB do município de Santo Antônio do Leste, no que toca à omissão referente às contas eleitorais
de 2018.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes, inclusive no SICO.
Publique-se e intimem-se.
Patrícia Cristiane Moreira,
Juíza Eleitoral da 40ªZ.E.

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)
Ano

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação

2003

2008

2010

2015

2011

2016

2012

2017

2013

2018

2014

2019

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
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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INQUÉRITO Nº 21-65.2019.6.11.0043
VÍTIMA: A SOCIEDADE
INDICIADO: GILBERTO EGLAIR POSSAMAI
Vistos etc.
À míngua de indícios suficientemente fortes de autoria e materialidade da infração eleitoral no
presente feito, acolho a cota ministerial de fls. 45/46, e determino o arquivamento dos autos,
mediante as cautelas de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento acaso se mostre necessário.
Notifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Procedam-se às baixas e anotações necessárias, inclusive com a comunicação aos Institutos de
Identificação Nacional e Estadual, arquivando-se o feito a seguir.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 07 de fevereiro de 2020.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 48ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 12/2020
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 48ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais,
Torna público, que se encontram-se disponíveis no cartório da 48ª ZE/MT, as informações e os
documentos juntados no processo, bem como o parecer técnico e da manifestação ministerial que
pugnaram pela REGULARIZAÇÃO das Prestações de contas anuais - exercício 2017 a seguir,
para interessados se manifestarem, no prazo comum de três dias (art. 45, VII da Resolução TSE
23.546/2017)
MUNICÍPIOS COTRIGUAÇU/MT
Candidato Processo nº

Município Parecer Técnico Manifestação Ministerial

DEM

0600004-62.2019.6.11.0048

Juruena

Regularização

Regularização

PSB

0600005-47.2019.6.11.0048

Juruena

Regularização

Regularização

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

EDITAL Nº 13/2020
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 48ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais,
Torna público, que se encontram-se disponíveis no cartório da 48ª ZE/MT, as informações e os
documentos juntados no processo, bem como o parecer técnico e da manifestação ministerial que

pugnaram pela REGULARIZAÇÃO das Prestações de contas anuais - exercício 2018 a seguir,
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pugnaram pela REGULARIZAÇÃO das Prestações de contas anuais - exercício 2018 a seguir,
para interessados se manifestarem, no prazo comum de três dias (art. 45, VII da Resolução TSE
23.546/2017)
MUNICÍPIOS JURUENA/MT
Candidato Processo nº

Município Parecer Técnico Manifestação Ministerial

PROS

Juruena

0600001-10.2019.6.11.0048

Regularização

Regularização

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

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA Nº 01/2020 - 49ª ZE/MT
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 49ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Designar, na forma do artigo 9º, III, do Provimento CRE/MT nº 17/2012, o servidor MARCIO NEI
RIBEIRO, para, sob compromisso, exercer a função de Secretário dos trabalhos correcionais, que
serão realizados de 02 a 06 de março de 2020, a partir das 07:30 horas, no Cartório da 49ª Zona
Eleitoral, em Várzea Grande/MT.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.
Várzea Grande, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR
Juiz Eleitoral

ATOS DA 52ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
PROCESSO 46-51.2019.6.11.0052
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PC
PROCEDÊNCIA: LAMBARI D´OESTE/MT
PRESTADOR DE CONTAS: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
ADVOGADO: RUBENS VENTURA - OBA/MT 24.615/O
DESPACHO:
"Vistos. O presidente do partido MDB vem apresentar declaração de ausência de movimentação
financeira dos exercícios 2018 (protocolo n° 15.378/2019). Compulsando a peça e os documentos
que a instruem (fls. 27/31), por ele apresentada, é possível notar que o expediente foi protocolado
em 09/08/2019. Porém, a sentença que julgou como não prestada as contas desse ano financeiro
já havia sido prolatada em 06/08/2019. Portanto, é totalmente extemporânea a peça apresentada
pelo presidente do partido político. É preciso considerar que a agremiação foi notificada (fl. 7), em
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pelo presidente do partido político. É preciso considerar que a agremiação foi notificada (fl. 7), em
14/06/2019, a suprir a omissão e apresentar as contas do exercício financeiro 2018 em 72 horas
(fl. 6), mas se quedou inerte (fl. 12). Há mais. Ainda que se desconsiderasse a questão da
oportunidade da apresentação de contas, existe um grande equívoco na petição do presidente
partidário. Não obstante ele representar o órgão municipal do MDB em Lambari D'Oeste/MT (fl.
30), situação por ele próprio reconhecida (fl. 27), acabou por apresentar a declaração de ausência
de movimentação financeira do MDB do município de Salto do Céu/MT (fl. 28). Deste modo,
considerando os vícios de tempo e conteúdo de que padece a petição de protocolo n° 15.378
/2019, nada de novo há que infirme a decisão definitiva já prolatada e, considerando o seu trânsito
em julgado (fl. 22), o partido deverá se valer da via processual própria para regularização da
inadimplência (art. 59, da Res. TSE n° 23.546/2017), não tendo nenhum efeito jurídico,
igualmente, a outra tentativa de apresentação tardia das contas, materializada no protocolo recente
de n° 12/2020. Intime-se. Volvam este autos ao arquivo."
LILIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI
Juíza Eleitoral

ATOS DA 53ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 004/2020
PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO - 2020
O JUÍZO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO, COMUNICA que, nos termos da
Resolução n.º 624/2010-TRE-MT, estarão abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO
DE ESTAGIÁRIOS, destinado a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva
em curso de Nível SUPERIOR na área de ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS ou
CONTABILIDADE, para o Programa de Estágio do Tribunal Regional Eleitoral, com lotação no
Cartório Eleitoral da 53ª Zona - Querência/MT, nos termos abaixo especificados:
1) NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma);
2) CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais - 04 horas diárias;
5) PERÍODO DO ESTÁGIO: 1 (um) ano, prorrogável;
6) CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO:
6.1) Para concorrer a vaga de estágio, somente poderão participar:
a) estudantes do ensino SUPERIOR;
b) estudantes que estejam regularmente matriculados e com frequência regular no curso
matriculado, de instituição pública ou particular credenciada;
c) não estar cursando o último ano do curso de graduação;
d) ter cursado no mínimo, 30% da carga horária total prevista;
6.2) É vedada a contratação de estagiário:
a) que participe simultaneamente de outro Programa de Estágio, exceto os obrigatórios para a
conclusão do curso;
b) cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau com membros, juízes, promotores e
servidores do Tribunal Regional Eleitoral, inclusive requisitados;
c) cônjuge, companheiro ou parente de políticos em exercício de mandato eletivo ou de candidatos
a cargo eletivo;
d) estudantes pertencentes a diretórios de partidos políticos ou filiados a partidos políticos.
FASES DO RECRUTAMENTO:
7.1)Entrega de Curriculum Vitae - CV;
7.2)Entrevista escrita e oral;
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7.2)Entrevista escrita e oral;
7.3) Entrega de documentos, abaixo relacionados (somente para o estudante selecionado nas
fases anteriores):
a. Ficha de inscrição, com todos os dados pessoais do estudante;
b. Histórico escolar com todas as disciplinas cursadas;
c. Cópia do RG e CPF;
d. Declaração da instituição de ensino declarando que o aluno cursou 30% da carga horária total
prevista;
e. Declaração de ausência de parentesco com membros, juízes, promotores e servidores do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, bem como de não parentesco com detentores de
mandato eletivo e candidatos;
f. Declaração de Não Filiação Partidária;
g. Cópia de comprovante de endereço;
h. Certidão de Quitação Eleitoral.
8. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO:
O processo seletivo será realizado por intermédio de análise de currículo e entrevista escrita e oral,
podendo o candidato comparecer ao Cartório Eleitoral desta 53ª Zona Eleitoral, situado na Av.
Norte, 1545, Setor F, Querência/MT, no dia 17 a 20 de fevereiro de 2020, no horário de 08:00h às
17:00h (horário de Brasília).
Será considerado ainda para o recrutamento o desempenho escolar do aluno.
9. DO RESULTADO
O resultado com o nome do estudante selecionado será divulgado no Diário da Justiça Eletrônico
na página do TRE/MT, www.tre-mt.jus.br.
10. DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Para o efeito do cálculo da bolsa, será considerada a frequência mensal do estagiário.
10.2 Somente serão aceitos os estudantes que puderem se adequar ao horário de funcionamento
do Cartório Eleitoral.
10.3 O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações
prestadas no formulário de inscrição. O candidato que preencher o formulário de inscrição com
dados incorretos, ou que fizer declarações falsas, inexatas ou ainda, que não possa satisfazer
todas as condições estabelecidas no Edital, terá cancelada sua inscrição.
10.4 O candidato classificado e selecionado será convocado para assinatura do Termo de
Compromisso com previsão para o início do estágio em março/2020.
Querência/MT, 13 de fevereiro de 2020
TIAGO LIMA MAGALHÃES DA CUNHA
Chefe de Cartório

ATOS DA 57ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 04/2020
O Ex. Senhor Dr. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, MM. Juiz Eleitoral desta Zona, no uso
de suas atribuições legais,
FAZ SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que, em
cumprimento ao determinado na Resolução TSE n. 21.372/2003, no Provimento CRE-MT nº 17
/2012, no Provimento CRE-MT nº 01/2017 e no Ofício Circular CRE-MT nº 03/2020 será procedida
CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos documentos e procedimentos a 57 ª Zona Eleitoral - Paranatinga
/MT, entre os dias 3 a 05 de março de 2020, a partir das 09:00h, sem prejuízo ao atendimento ao
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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/MT, entre os dias 3 a 05 de março de 2020, a partir das 09:00h, sem prejuízo ao atendimento ao
público em geral.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, foi expedido esse edital, que será publicado no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado no átrio do Cartório Eleitoral.
Dado e passado, nesta cidade de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, 12 de fevereiro de dois mil
e vinte.
FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA
Juiz Eleitoral, em substituição

ATOS DA 61ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
LOCAIS DE VOTAÇÃO - ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2020
EDITAL nº 10/2020
O Excelentíssimo Senhor ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR, Juiz da 61ª Zona
Eleitoral, com sede no município de Comodoro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais e na forma da Lei;
FAZ SABER a todos os que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos eleitores,
fiscais e delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados, que nos termos do art. 135
do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65), foram designados os locais abaixo por este Juízo Eleitoral,
discriminados onde funcionarão as MESAS RECEPTORAS DE VOTOS desta 61ª Zona Eleitoral,
com vistas ao pleito: ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2020 - SENADOR.
Município: 99015-COMODORO
LOCAL
1015-E.E.P.S.G. DJALMA
CARNEIRO DA ROCHA
1023-ESCOLA MUNICIPAL
TANCREDO NEVES

ENDEREÇO
AV. JULIO CAMPOS, S/N -

59 (proveniente da

Bairro: ZONA RURAL

Miranda Estância)

GLEBA MACUQUINHO PADRONAL

07

Bairro: ZONA RURAL
RUA CEARA, 280N

FRIGGER PIOVEZAN

Bairro: JARDIM MATO GROSSO

1040-ESCOLA ESTADUAL DE

RUA CASSEMIRO DO VALE, 184 - S

GRAU CORA CORALINA

Bairro: NOVA VACARIA

1058-ESCOLA MUNICIPAL

RUA DAS CEREJEIRAS, 284 - E

NOSSA SENHORA DAS

Bairro: NOSSA SENHORA DE

GRAÇAS

FÁTIMA

CARLOS POMPERMAYER

01, 02, 03, 04

DISTRITO DE NOVA ALVORADA

1031-E.E.P.S.G. DONA ROSA

1066-ESCOLA MUNICIPAL

SEÇÕES

11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 94
18, 19, 20, 21

25, 26, 27, 28, 50, 98

AGROVILA SÃO JOSÉ - GLEBA
NOROAGRO

29, 30, 65

Bairro: ZONA RURAL

1074-ESCOLA ESTADUAL

RUA HENRIQUE RODAS, 854 W

ÉRICO VERÍSSIMO

Bairro: CIDADE VERDE

31, 47, 54, 62, 96
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1082-ESCOLA MUNICIPAL

51

GLEBA COLÔNIA DOS MINEIROS

BOM JARDIM (TIAGO ELIAS

52

Bairro: ZONA RURAL

FERNANDES)
1090-ESCOLA MUNICIPAL

GLEBA MACUCO

DARCY RIBEIRO

Bairro: ZONA RURAL

1104-ESCOLA MUNICIPAL

RUA DOS IPÊS, N 847 - E

JOÃO DE MEDEIROS CALMON Bairro: CENTRO
1112-NUCLEO PEDAGOGICO

RUA JOSÉ LAURINDO CAMILO,

UNEMAT

3535 Bairro: NOVA VACARIA

32, 63
53, 57, 66, 70, 97
22, 23, 24

1120-ESCOLA MUNICIPAL DR. Endereço: GLEBA ÁGUAS CLARAS
VITOR QUINTILIANO

Bairro: ZONA RURAL

1139-ESCOLA MUNICIPAL XII

1139-ESCOLA MUNICIPAL XII DE

DE OUTUBRO (EXTENSÃO

OUTUBRO (EXTENSÃO TIAGO

TIAGO ELIAS FERNANDES)

ELIAS FERNANDES)

1155-E. M. HELENA

RUA GOIÁS

MATIUZZO FELIX

Bairro: SÃO FRANCISCO

163-POSTO DE SAÚDE

TERRA INDÍGENA ENAWENE-

ENAWENE-NAWE

NAWE. Bairro: ZONA RURAL

55

56

8, 9, 10, 99
102

Município: 91006-CONQUISTA D'OESTE
LOCAL
1023-ESCOLA ESTADUAL DE
1 E 2 GRAUS CONQUISTA D'
OESTE

ENDEREÇO
RUA DAS JABUTICABEIRAS
Bairro: CENTRO

1031-ESCOLA MUNICIPAL

RUA DAS CASTANHEIRAS, S/N.

LINDA WAGNER GUSE

Bairro: CENTRO

SEÇÕES
86, 87, 88, 89, 95

85, 90, 91, 92

Município: 90867-NOVA LACERDA
LOCAL

ENDEREÇO

1015-ESCOLA MUNICIPAL

GLEBA FUNAI

VISTA ALEGRE

Bairro: GLEBA VISTA ALEGRE

SEÇÕES
33
34, 35, 36, 37, 38, 39,

1031-ESCOLA MUNICIPAL
ENS. FUNDAMENTAL E
MÉDIO GETÚLIO VARGAS

RUA LINO FERREIRA DOS
SANTOS, 858. Bairro: CENTRO

40, 49, 64, 69
(proveniente da Escola
Municipal Vista Alegre Santa Amélia) 93, 101,

1058-ESCOLA MUNICIPAL 15
DE SETEMBRO

COMUNIDADE SÃO JUDAS
(CAMBARÁ) Bairro: GLEBA SÃO

68, 100

JUDAS

Município: 89960-RONDOLÂNDIA
LOCAL

ENDEREÇO

1015-ESCOLA ESTADUAL

RUA MATHILDE KLEMS, S/N

OLAVO BILAC

Bairro: CENTRO

SEÇÕES
74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82,
83
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1066-ESCOLA ZAWA KAREY

ALDEIA INDÍGENA ZORÓ

PANGYJY

Bairro: ZONA RURAL

52

84

E, para que chegue ao conhecimento de todos, de forma ampla e absoluta, foi expedido o presente
Edital, que será publicado no Diário da Justiça Eleitoral e afixado no átrio do Cartório da 61ª Zona
Eleitoral. Do que eu, Anderson Andrade Spinola, Chefe de Cartório, digitei e conferi.
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
Juiz Eleitoral
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