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ATOS DA PRESIDÊNCIA
DECISÕES MONOCRÁTICAS
DECISÃO DO PRESIDENTE - PAE Nº 225/2019
Vistos, etc.

Trata-se da prorrogação da cessão da servidora MARIANE NUNES CARVALHO VIEIRA,
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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Trata-se da prorrogação da cessão da servidora MARIANE NUNES CARVALHO VIEIRA,
pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação, para o exercício de
função comissionada Assistente III - FC-3, vinculada ao Gabinete da Presidência deste Regional,
no período de 26/03/2020 a 26/03/2021.
A Seção de Cadastro e Registros Funcionais informou que a prorrogação atende aos limites
percentuais referentes à designação para ocupar função comissionada impostos pelo art. 5º da Lei
nº 11.416/2006 (doc. 86890/2019), enquanto que a Seção de Cálculos e Registros Financeiros
apresentou a estimativa de reembolsos a serem efetuados por este Regional ao órgão de origem
da servidora, no caso da continuidade da cessão, para o período de 26/03/2020 a 26/03/2021,
resultando no montante de R$87.341,35 (doc. 87161/2019).
Com vista à instrução dos autos a chefia imediata da servidora manifestou interesse na renovação
da sua cessão para este Tribunal, afirmando ser imprescindível a sua força de trabalho,
oportunidade em que preencheu o Formulário de Avaliaçã e Desempenho (doc. 2792/2020).
Em consonância com as informações carreadas a Diretoria-Geral submeteu os autos à apreciação
desta Presidência, nos termos do art. 4º, parágrafo único, da Portaria nº 36/2006 (doc. 3255/2020).
É o relato do essencial.
Decido.
Em face do exposto, uma vez demonstrada a satisfação dos juízos da necessidade, oportunidade
e conveniência, DEFIRO a prorrogação da cessão da servidora MARIANE NUNES CARVALHO
VIEIRA, para o período de 26/03/2020 a 26/03/2021, nos termos do art. 93, I, da Lei nº 8.112/1990
e a Portaria TRE/MT nº 36/2006.
À Secretaria de Gestão de Pessoas para publicar o presente decisum, cientificando o órgão de
origem da servidora (com cópia desta decisão) e adoção dos demais atos correlatos.
Cuiabá-MT, 12 de março de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

ATOS DA 4ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 06/2020
A Excelentíssima Senhora Dra. Kátia Rodrigues Oliveira, MMº Juiz Eleitoral da 04ª Zona Eleitoral
de Poconé-MT, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial o
mesário abaixo indicado, e a quem interessar possa, que foi instaurado procedimento para
aplicação de multa ao mesário convocado para os trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais de
2018, que não se apresentou no dia pleito (2º turno) e não ofereceu justificativa para sua ausência
no prazo legal, servindo o presente para CITAR o referido eleitor que não foi encontrado em seu
endereço, em razão de mudança sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral, ou por ser
desconhecido ou por fornecer endereço incorreto/insuficiente ao cadastro eleitoral, para, querendo,
apresentar justificativa a este Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do prazo do Edital.
Nº dos Autos 14-93.2019.6.11.0004
Eleitor Carlino Benedito dos Santos
Inscrição 0195 7350 1821
Função Presidente de mesa receptora
Seção 71

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados publico o presente edital no Diário
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E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados publico o presente edital no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral. Eu, Diego Manoel Mascarenhas do Nascimento, Chefe de Cartório,
conferi e digitei.
DIEGO MANOEL MASCARENHAS DO NASCIMENTO
Chefe de Cartório

ATOS DA 14ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 66.93.2018.6.11.0014
Mesários Faltosos
Requerente: Este Juízo
Requeridos: Diversos Eleitores
SENTENÇA
Vistos etc,
Trata-se de procedimento instaurado em função da ausência aos trabalhos eleitorais, referente aos
pleitos de 2018 (1º e 2º turnos), em face dos mesários abaixo relacionados:
Eleitor

Inscrição Eleitoral

Turnos

Karina de Souza Ferreira

033450031805

1º e 2º

Isnara Maier de Almeida

034958741864

1º e 2º

Jessica Crislaine Borges dos Santos

032860551821

1º e 2º

Valdeir Menezes Lopes

011972661813

2º

Keliene Ferreira Cardoso e Silva

035389351848

1º

Ana Paula Bueno

013358621864

2º

Ana Paula Lírio Balbino

035776231848

1º e 2º

Ana Laura da Silva Saboré

06095431090

1º e 2º

Silvestre Xavier da Conceição

035392971856

1º e 2º

Ana Alice da Silva Mota

041672251791

1º e 2º

Josiane da Silva de Souza

020237211899

2º

Marcia Alves Gouveia

021558271821

2º

Juliana Lima da Cruz

02411661872

2º

Veroni Madalena Gonçalves

017224351970

1º e 2º

Schirley Ribeiro dos Santos

0193660041830

1º e 2º

Clarice dos Santos Machado

085097050450

1º e 2º

Maria Helena de Souza

020519781880

1º e 2º

Rosana Calixto de Araújo

033988671767

1º e 2º

Rosane Gomes França

016154771805

1º e 2º

Maria Juliana Assiole

074329420817

1º e 2º

Maria Ines Alves da Rocha

004764502410

1º e 2º

Wellington Oliveira da Silva

014355871864

1º e 2º

Adriana Barbosa de Jesus

024828101864

1º e 2º

Roberto Martins da Conceição

013342811899

1º e 2º
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Adriano Joaquim da Silva

027443211031

1º e 2º

Anderson Crema Gonçalves

027443211031

1º e 2º

Eubulo Jemuel Xavier Prado

034353861805

2º

Evanir Rosa Paulista

026537831848

1º e 2º

Josiane Pinheiro Rodrigues

026378651856

1º e 2º

Emerson Mario

020485231899

1º e 2º

Natalia Coltro Bezerra Costa

277785140167

1º e 2º

Gabryel Luan de Matos Prado

032858201856

1º e 2º

Adriane Paula de Castro

035486251023

1º e 2º

Aline Silva Barbosa

014483012372

1º e 2º

Aurelice Pinto Amorim

026810211821

1º e 2º

Apresentaram defesa/manifestação somente os requeridos: Wellington Oliveira da Silva, Ana Laura
da Silva Saboré, Isnara Maier de Almeida, Juliana Lima da Cruz, Rosane Gomes França, Marcia
Alves Gouveia, Jessica Crislaine Borges dos Santos, Schirley Ribeiro dos Santos, Ana Alice da
Silva Mota, Evanir Rosa Paulista, Josiane da Silva Souza, Josiane Pinheiro Rodrigues, Natalia
Coltro Bezerra Costa, Emerson Mario, Eubulo Jemuel Xavier Prado, Aline Silva Barbosa e Keliene
Ferreira Cardoso e Silva, sendo que os demais deixaram de justificar a ausência à convocação
eleitoral no prazo legal.
É o relatório.
DECIDO.
Após a análise das manifestação e consulta aos documentos das seções eleitorais, constatamos
que o eleitor VALDEIR MENEZES LOPES transferiu sua inscrição eleitoral para a 109ª Zona
Eleitoral de Paraipaba-CE, conforme fls. 164/165, não pertencendo mais a jurisdição da 14ª ZE
/MT, o que impossibilita a análise e aplicação das sanções eleitorais correspondentes.
Os requeridos WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA, JULIANA LIMA DA CRUZ e NATALIA
COLTRO BEZERRA COSTA (fl. 136) apresentaram justificativas e documentos plausíveis para
ausência aos trabalhos eleitorais, razão pela qual não há como impor-lhes qualquer sanção e
desta forma determino o arquivamento do feito em relação a estes mesários e o correspondente
lançamento do ASE 175.
Cabe ressaltar que quanto aos demais requeridos, que tiveram suas justificativas indeferidas, ou
que deixaram de apresentá-las incorreram injustificadamente em falta eleitoral, infringindo os
artigos 124 e 367 do Código Eleitoral, razão pela qual devem arcar com o pagamento de multa
eleitoral pertinente.
Por oportuno, com relação a fixação do valor da multa, aplicável aos mesários faltosos, deve ser
vista sob o enfoque da Resolução n.º 20.132/98, do Tribunal Superior Eleitoral, que expressamente
estabelece:
"Art. 84 - A base de cálculo para aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis
conexas, bem como as de que trata esta Resolução, será o valor de 33,02 UFIR".
A partir da extinção da UFIR - Unidade Fiscal de Referência, pela Medida Provisória nº 1.973-67
/2000, convertida na Lei nº 10.522/02, o Tribunal Superior Eleitoral fez editar a Resolução nº 21.583
/03, estabelecendo seu artigo 85:
"Art. 85 - A base de cálculo para aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis
conexas, bem como as de que trata esta Resolução, será o último valor fixado para a UFIR,
multiplicado pelo fator 33,02, até que seja aprovado novo índice, em conformidade com as regras
de atualização dos débitos para com a União".
Já os critérios para o arbitramento e eventual majoração da multa, estão previstos no artigo 367,
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Já os critérios para o arbitramento e eventual majoração da multa, estão previstos no artigo 367,
inciso I, § 2º, do Código Eleitoral:
"Art. 367 - A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais,
obedecerão às seguintes normas:
I - no arbitramento será levada em conta a condição econômica do eleitor.
II - ...
§ 2º - A multa pode ser aumentada até 10 (dez) vezes, se o juiz, ou Tribunal considerar que, em
virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo".
Desta forma, tem-se que, de acordo com os regramentos do Tribunal Superior Eleitoral e Código
Eleitoral, os valores atuais das multas a serem aplicadas aos mesários faltosos giram entre R$
17,57 (dezessete reais e cinqüenta e sete centavos) - mínimo; e R$ 351,40 (trezentos e cinqüenta
e um reais e quarenta centavos) - décuplo do máximo, que seria de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e
catorze centavos), dependendo situação econômica do infrator.
Assim, levando-se em conta a capacidade econômica das pessoas convocadas para exercerem a
função de mesários nesta 14ª Zona, entendo que a multa eleitoral, para surtir efeito inibidor e não
estimular o desrespeito as determinações / convocações eleitorais, dever ser fixada no valor de R$
35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos) por turno, conforme abaixo:
O requerido EBULIO JEMUEL XAVIER PRADO apresentou requerimento de aplicação de multa
individual (fl. 142), sendo fixada multa eleitoral no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze
centavos), conforme fl. 143, que até já foi recolhida, conforme fl. 150, restando extinta sua
punibilidade.
A requerida JESSICA CRISLAINE BORGES DOS SANTOS apresentou justificativa (fl. 96)
alegando que não compareceu na seção eleitoral por ter mudado de domicílio, todavia, à fl. 151,
solicitou aplicação de multa individual para fins de realizar transferência de título, sendo fixada
multa eleitoral no valor de R$ 70,28 (setenta reais e vinte e oito centavos) (R$ 35,14 por turno),
conforme fl. 152, que até já foi recolhida, conforme fls. 153 e 154, restando extinta sua punibilidade.
A requerida ANA LAURA DA SILVA BABORÉ apresentou justificativa (fl. 85) alegando que não
compareceu na seção eleitoral por motivo de não ter recebido a notificação, todavia, cabe destacar
que a convocação dos mesários foi realizada por meio de carta convocatória e por edital de
notificação, sendo devidamente publicado no Diário Oficial, divulgado na internet, imprensa e
demais meios de comunicação, o que faz com que a justificativa não merecer acolhimento,
restando configurada a ausência aos trabalhos eleitorais, razão pela qual fixo multa eleitoral no
valor de R$ 70,28 (setenta reais e vinte e oito centavos) (R$ 35,14 por turno), a ser recolhida no
prazo de trinta dias, contados da intimação da decisão e determino o correspondente lançamento
do ASE 442, motivo 1, para a eleitora em questão.
A requerida ISNARA MAIER DE ALMEIDA apresentou justificativa (fl. 86) alegando que não
compareceu na seção eleitoral por motivo de não ter recebido a notificação, todavia, cabe destacar
que a convocação dos mesários foi realizada por meio de carta convocatória e por edital de
notificação, sendo devidamente publicado no Diário Oficial, divulgado na internet, imprensa e
demais meios de comunicação, o que faz com que a justificativa não merecer acolhimento,
restando configurada a ausência aos trabalhos eleitorais, razão pela qual fixo multa eleitoral no
valor de R$ 70,28 (setenta reais e vinte e oito centavos) (R$ 35,14 por turno), a ser recolhida no
prazo de trinta dias, contados da intimação da decisão e determino o correspondente lançamento
do ASE 442, motivo 1, para a eleitora em questão.
A requerida ROSANE GOMES FRANÇA apresentou justificativa (fls. 93 e 125) alegando que não
compareceu na seção eleitoral por ter mudado de domicílio, todavia, às fls. 159 e 160 solicitou
aplicação de multa individual para fins de realizar transferência de título, sendo fixada multa
eleitoral no valor de R$ 70,28 (setenta reais e vinte e oito centavos) (R$ 35,14 por turno), conforme
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eleitoral no valor de R$ 70,28 (setenta reais e vinte e oito centavos) (R$ 35,14 por turno), conforme
fl. 162, a ser recolhida no prazo de trinta dias, contados da intimação da decisão e determino o
correspondente lançamento do ASE 442, motivo 1, para a eleitora em questão.
A requerida MARCIA ALVES GOUVEIA apresentou justificativa (fl. 95) alegando que não
compareceu na seção eleitoral por motivos de saúde, entretanto não juntou aos autos qualquer
atestado médico ou documento apto para justificar sua ausência ao 2º turno da eleição de 2018,
restando configurada a ausência aos trabalhos eleitorais, razão pela qual fixo multa eleitoral no
valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos), a ser recolhida no prazo de trinta dias,
contados da intimação da decisão e determino o correspondente lançamento do ASE 442, motivo
1, para a eleitora em questão.
A requerida SCHIRLEY RIBEIRO DOS SANTOS apresentou justificativa (fl. 107) alegando que não
compareceu na seção eleitoral por motivos de saúde, entretanto não juntou aos autos qualquer
atestado médico ou documento apto para justificar sua ausência a eleição de 2018, restando
configurada a ausência aos trabalhos eleitorais, razão pela qual fixo multa eleitoral no valor de R$
70,28 (setenta reais e vinte e oito centavos) (R$ 35,14 por turno), a ser recolhida no prazo de trinta
dias, contados da intimação da decisão e determino o correspondente lançamento do ASE 442,
motivo 1, para a eleitora em questão.
A requerida ANA ALICE DA SILVA MOTA apresentou justificativa (fl. 121) alegando que não
compareceu na seção eleitoral por motivo de não ter recebido a notificação, todavia, cabe destacar
que a convocação dos mesários foi realizada por meio de carta convocatória e por edital de
notificação, sendo devidamente publicado no Diário Oficial, divulgado na internet, imprensa e
demais meios de comunicação, o que faz com que a justificativa não merecer acolhimento,
restando configurada a ausência aos trabalhos eleitorais, razão pela qual fixo multa eleitoral no
valor de R$ 70,28 (setenta reais e vinte e oito centavos) (R$ 35,14 por turno), a ser recolhida no
prazo de trinta dias, contados da intimação da decisão e determino o correspondente lançamento
do ASE 442, motivo 1, para a eleitora em questão.
A requerida EVANIR ROSA PAULISTA apresentou justificativa (fl. 126) alegando que não
compareceu na seção eleitoral por motivo de não ter recebido a notificação, todavia, a justificativa
já foi analisada e decidida à fl. 127, razão pela qual fixo/mantenho multa eleitoral no valor de R$
70,28 (setenta reais e vinte e oito centavos) (R$ 35,14 por turno), a ser recolhida no prazo de trinta
dias, contados da intimação da decisão e determino o correspondente lançamento do ASE 442,
motivo 1, para a eleitora em questão.
A requerida JOSIANE PINHEIRO RODRIGUES apresentou justificativa (FL. 73) já analisada e
decidida à fl. 127, razão pela qual fixo/mantenho multa eleitoral no valor de R$ 70,28 (setenta reais
e vinte e oito centavos) (R$ 35,14 por turno), a ser recolhida no prazo de trinta dias, contados da
intimação da decisão e determino o correspondente lançamento do ASE 442, motivo 1, para a
eleitora em questão.
O requerido EMERSON MARIO apresentou justificativa (fl. 137) alegando que não compareceu na
seção eleitoral por motivos de saúde, entretanto não juntou aos autos qualquer atestado médico ou
documento apto para justificar sua ausência a eleição de 2018, restando configurada a ausência
aos trabalhos eleitorais, razão pela qual fixo / mantenho multa eleitoral no valor de R$ 70,28
(setenta reais e vinte e oito centavos) (R$ 35,14 por turno), conforme decisão e fl. 140, a ser
recolhida no prazo de trinta dias, contados da intimação da decisão e determino o correspondente
lançamento do ASE 442, motivo 1, para o eleitor em questão.
A requerida ALINE SILVA BARBOSA apresentou justificativa (fl. 148) alegando que não
compareceu na seção eleitoral por motivo de não ter recebido a notificação, todavia, cabe destacar
que a convocação dos mesários foi realizada por meio de carta convocatória e por edital de
notificação, sendo devidamente publicado no Diário Oficial, divulgado na internet, imprensa e
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notificação, sendo devidamente publicado no Diário Oficial, divulgado na internet, imprensa e
demais meios de comunicação, o que faz com que a justificativa não merecer acolhimento,
restando configurada a ausência aos trabalhos eleitorais, razão pela qual fixo multa eleitoral no
valor de R$ 70,28 (setenta reais e vinte e oito centavos) (R$ 35,14 por turno), a ser recolhida no
prazo de trinta dias, contados da intimação da decisão e determino o correspondente lançamento
do ASE 442, motivo 1, para a eleitora em questão.
A requerida KELIENE FERREIRA CARDOS E SILVA apresentou justificativa (fl. 156) alegando que
não compareceu na seção eleitoral por motivos de saúde, entretanto não juntou aos autos
qualquer atestado médico ou documento apto para justificar sua ausência ao 1º turno da eleição de
2018, restando configurada a ausência aos trabalhos eleitorais, razão pela qual fixo / mantenho
multa eleitoral no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos), a ser recolhida no
prazo de trinta dias, contados da intimação da decisão e determino o correspondente lançamento
do ASE 442, motivo 1, para a eleitora em questão.
Os requeridos KARINA DE SOUZA FERREIRA (ausente 1º e 2º turnos), VALDEIR MENEZES
LOPES (ausente 2º turno), ANA PAULA BUENO (ausente 2º turno), ANA PAULA LÍRIO BALBINO
(ausente 1º e 2º turnos), SILVESTRE XAVIER DA CONCEIÇÃO (ausente 1º e 2º turnos), VERONI
MADALENA GONÇALVES (ausente 1º e 2º turnos), CLARICE DOS SANTOS MACHADO (ausente
1º e 2º turnos), MARIA HELENA DE SOUZA (ausente 1º e 2º turnos), ROSANA CALIXTO DE
ARAÚJO (ausente 1º e 2º turnos), MARIA JULIANA ASSIOLE (ausente 1º e 2º turnos), MARIA
INES ALVES DA ROCHA (ausente 1º e 2º turnos), ADRIANA BARBOSA DE JESUS (ausente 1º e
2º turnos), ROBERTO MARTINS DA CONCEIÇÃO (ausente 1º e 2º turnos), ADRIANO JOAQUIM
DA SILVA (ausente 1º e 2º turnos), ANDERSON CREMA GONÇALVES (ausente 1º e 2º turnos),
GABRYEL LUAN DE MATOS PRADO (ausente 1º e 2º turnos), ADRIANE PAULA DE CASTRO
(ausente 1º e 2º turnos) e AURELICE PINTO AMORIM (ausente 1º e 2º turnos) não apresentaram
qualquer justificativa para ausência aos trabalhos eleitorais e deste modo incorreram
injustificadamente em falta eleitoral, infringindo os artigos 124 e 367, do Código Eleitoral, razão
pela qual arbitro a multa eleitoral no montante de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze
centavos), POR TURNO (para cada eleitor), devendo ser recolhida no prazo de trinta dias, a contar
da intimação desta decisão, com o correspondente lançamento do ASE 442, motivo 1, para os
eleitores em questão.
PUBLIQUE-SE.
REGISTRE-SE
INTIMEM-SE.
Jaciara/MT, 23 de março de 2020.
LAURA DORILÊO CÂNDIDO
Juíza Eleitoral

ATOS DA 15ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600020-18.2019.6.11.0015
EDITAL Nº 32/2020
A Excelentíssima Senhora JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA, MM. Juíza da 15ª Zona Eleitoral de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

MANDA que se intime o eleitor PEDRO DE SOUSA LIMA e os demais interessados, acerca da
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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MANDA que se intime o eleitor PEDRO DE SOUSA LIMA e os demais interessados, acerca da
decisão deste juízo quanto ao processo de duplicidade de inscrição eleitoral nº 060002018.2019.6.11.0015, por meio da publicação da sentença no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do
Estado do Mato Grosso, por três dias.
SENTENÇA:
Vistos etc.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado objetivando a regularização da duplicidade de
inscrição eleitoral de PEDRO DE SOUSA LIMA, com base em comunicação de duplicidade de
lavra do E. TSE.
Neste feito, foram juntadas a comunicação de Duplicidade de Inscrição e espelhos de consulta do
cadastro eleitoral.
Edital publicado, não houve manifestação de qualquer espécie dentro do prazo legal.
Compulsando os autos, observa-se que as inscrições eleitorais 004314411872 e 010955901899
pertencem à mesma pessoa.
Assim, tendo em vista que o título eleitoral referente à inscrição nº 004314411872 provavelmente
nunca foi utilizado pelo eleitor, com base no art. 40, III da Resolução do TSE nº 21.538/2003,
determino que a inscrição eleitoral 004314411872 seja cancelada, e que seja mantida, na presente
data, como REGULAR e LIBERADA, a inscrição 010955901899.
No mais, dê-se ciência da decisão deste juízo ao eleitor PEDRO DE SOUSA LIMA e aos demais
interessados, através da publicação da sentença, via edital, por três dias no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral.
Após, vista ao Ministério Público Eleitoral para ciência e eventual apuração de ilícito penal eleitoral.
Após, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as anotações e registros
necessários.
São Félix do Araguaia, 17 de dezembro de 2019.
JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral 15ªZE
Fica a parte ciente da sentença.
Dado e passado nesta cidade de São Félix do Araguaia/MT, aos vinte de março de dois mil e vinte.
Eu, Adriana Soares da Silva, Analista Judiciário, digitei, conferi e assinei o presente edital, com
base no art. 2º, XIII, da Portaria nº 01/2017 da 15ª ZE.

ATOS DA 22ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600015-38.2020.6.11.0022
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600015-38.2020.6.11.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE SINOP MT
REQUERENTE: PARTIDO VERDE - PV.
Advogado do(a) REQUERENTE: NATHALIA NASCIMENTO PAREDES PISTORELLO - MT19153
/O
DESPACHO
Em observância ao art. 321 do CPC, faculto ao Requerente, por seu advogado constituído, no
prazo de 15 (quinze) dias, complementar a inicial, fazendo constar no polo ativo da ação os
responsáveis pelo Partido Verde, devidamente representados por advogado (art. 83, § 2º, II, da
Resolução TSE nº 23.553/2017), sob pena de indeferimento da petição inicial.

Consigno, outrossim, que a análise do pedido liminar será postergado para momento posterior à
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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Consigno, outrossim, que a análise do pedido liminar será postergado para momento posterior à
correção do vício apontado referente ao polo ativo da demanda.
Cumpra-se.
Mario Augusto Machado
Juiz Eleitoral

ATOS DA 34ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTAS
EDITAL Nº 16/2020
A Senhora HELMA AUXILIADORA MARTINS DA CUNHA BAZÁN, Chefe de Cartório Substituta da
34ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, devidamente autorizada pela Portaria 5/2012, por meio deste,
INTIMA o PARTIDO VERDE DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, por meio de sua Presidente, Sra.
ODETE CATHERINE LOUISE TRÉCHAUD, a apresentar a Prestação de Contas Partidária do
Exercício 2014, nos autos do processo PJE nº 0600002-37.2019.6.11.0034, no prazo de 03 (três)
dias contados da última publicação deste edital.
E, para que ninguém possa alegar ignorância foi expedido o presente edital, que será afixado no
átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, por dez vezes. Dado
e passado nesta cidade de Chapada dos Guimarães-MT, aos 17 dias do mês de março do ano de
dois mil e vinte. Eu, ___________ Helma Martins da Cunha Bazán, Chefe de Cartório, em
substituição legal, digitei e assino.
Chapada dos Guimarães/MT, 17 de março de 2.020.
HELMA AUXILIADORA MARTINS DA CUNHA BAZÁN
Chefe de Cartório, em substituição
Portaria 5/2012

ATOS DA 48ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE DEFERIMENTO DE RAE 21/2020
Excelentíssimo Senhor Juiz da 48ª Zona Eleitoral - Cotriguaçu, Mato Grosso -, Dr. Dante Rodrigo
Aranha da Silva, no uso de suas atribuições legais etc, TORNA PÚBLICO, a todos quanto o
presente edital virem ou dele tiverem ciência, que foi afixada a relação de eleitores que obtiveram o
deferimento de seus requerimentos de ALISTAMENTO, REVISÃO E TRANSFERÊNCIA DE
TÍTULO ELEITORAL, por intermédio desta 48ª Zona Eleitoral, no período de 08.03.2020 a
22.03.2020, referente(s) ao(s) lote(s) de RAEs processados no referido período, conforme relação
anexa disponível em cartório e no link a seguir: http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos
/downloads/anexos_de_normativos-edital-21-2020-20200323084509651e9b092d2d5b37492b4a8a62539b3bc95.pdf.
Ficam intimados os partidos políticos para, querendo, interporem recurso contra o deferimento dos
requerimentos no prazo de dez dias contados da publicação deste edital, nos termos do § 6º do
art. 45 e do art. 57, ambos da Lei nº 4.737/1965 (Código Eleitoral), e na forma prevista no § 7º do
art. 45 do Código Eleitoral e no § 1º do art. 7ª da Lei nº 6.996/1982. E, para que se lhe dê ampla
divulgação, determinou o Exmo. Sr. Juiz que fosse o presente Edital afixado no local de costume.
Dado e passado na cidade de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, aos vinte e três dias do mês de
março de deis mil e vinte. Eu ______ Ítalo José Scolari Cararo, chefe de cartório, digitei, conferi e
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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março de deis mil e vinte. Eu ______ Ítalo José Scolari Cararo, chefe de cartório, digitei, conferi e
assinei o presente edital.
ÍTALO JOSÉ SCOLARI CARARO
Chefe de Cartório
Portaria nº 05/2016

ATOS DA 56ª ZONA ELEITORAL
COMUNICADOS
TERMO ADITIVO
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO E CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE, PARA
O FIM QUE SE ESPECIFICA.
A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, inscrito no
CNPJ/MF sob o n.º 05.901.308/0001-21, com sede em Cuiabá/MT, na Av. Historiador Rubens de
Mendonça, n.º 4.750, Centro Político e Administrativo - Setor "E", representado neste ato pela
Juíza Eleitoral Dra. Daiane Marilyn Vaz, brasileira, solteira, magistrada, portadora do RG nº
8414096-1 -SSP/PR e do CPF nº 050.395.709-70, conforme delegação prevista na Portaria 260
/2019 e o constante no Processo Administrativo Eletrônico PAe nº 5060/2019, e CÂMARA
MUNICIPAL DE BRASNORTE, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede administrativa à Rua Sete Quedas, n° 146 - Centro CEP: 78.350-000, na cidade de
Brasnorte - MT, inscrita no C.N.P.J. sob nº 32.983.561/0001-44, neste ato representada, na forma
de sua Lei Orgânica, pelo Presidente da Câmara Senhor GILBERTO MARCELO BAZZAN,
brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Poconé, nº 93, Bairro Nosso Lar, neste município
de Brasnorte, portador da Cédula de Identidade nº 1995080-2 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº
966.893.581-00, celebraram o TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2019, vigente até 19/12/2019, de
acordo com a legislação que rege a matéria, em especial a Lei nº 7.444, de 20 de dezembro de
1985 e a Resolução TSE nº 23.440, de 19 de março de 2015, e, por este instrumento, celebram
TERMO ADITIVO, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. Prorrogar a vigência do Termo de Cooperação nº 01/2019 pelo período de 49 (quarenta e nove)
dias, renováveis, a partir de 19/03/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes no acordo originário não
modificadas no todo ou em parte pelo presente Termo Aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
1. Caberá ao TRE-MT, por intermédio do fiscal designado, providenciar, às suas expensas, a
publicação do extrato deste Termo de Cooperação e seus eventuais aditivos, no Diário da Justiça
Eletrônico do TRE-MT, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura para ocorrer no
prazo de 20 (vinte) dias daquela data, em conformidade com o art. 61, parágrafo único, da Lei nº
8.666/1993.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO
1. As questões porventura oriundas deste Termo de Cooperação deverão ser resolvidas,
preliminarmente, de comum acordo pelas partes, elegendo-se, em não sendo este possível, o
Juízo Federal da Capital do Estado de Mato Grosso para dirimi-las, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

2. E, por estarem as partes em concordância, foi lavrado o presente Termo, em 2 (duas) vias de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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2. E, por estarem as partes em concordância, foi lavrado o presente Termo, em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, segue assinado pelos respectivos
representantes.
DAIANE MARILYN VAZ
Juíza Eleitoral

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