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ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 122/2020
Dispõe sobre a suspensão das audiências e dos prazos processuais, como medida temporária
para a prevenção ao contágio pelo Coronavírus (COVID-19).
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
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 PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos incisos XI e XLII do art. 19 do Regimento Interno deste
Tribunal,
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de
2020, que a contaminação com o Novo Coronavírus, causador da COVID-19, caracteriza
pandemia;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as
medidas para enfretamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a necessidade de observar a supremacia do interesse público, como referência
de enfrentamento da pandemia do Coronavírus (COVID-19), no que concerne à preservação da
funcionalidade social, essencial à normalidade das instituições democráticas;
CONSIDERANDO as evidências de transmissão do Coranavírus (COVID-19) entre pessoas
assintomáticas, bem como a taxa de mortalidade elevada entre idosos e pessoas com doenças
crônicas;
CONSIDERANDO a edição da Resolução TRE-MTº 2443, que dispõe sobre a utilização da
ferramenta de videoconferência nas sessões de julgamento deste Tribunal;
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 02043.2020-8 (SE),
RESOLVE, ad referendum do Tribunal,
Art. 1º Ficam suspensas as audiências no período de 19/3/2020 a 30/4/2020, em primeira e
segunda instâncias.
Art. 2º Ficam suspensos os prazos processuais no período de 19 a 31/3/2020, em primeira e
segunda instâncias.
§ 1º O prazo do caput poderá ser prorrogado de acordo com a necessidade.
§ 2º A suspensão não obsta a prática de ato processual de natureza urgente e necessário à
prevenção de direitos.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua assinatura.
Cuiabá-MT, em 19 de março de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600078-32.2020.6.11.0000
MANDADO DE SEGURANÇA nº 0600078-32.2020.6.11.0000 IMPETRANTE: PR - PARTIDO DA
REPÚBLICA - COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DE MATO GROSSO ADVOGADO:
NATHALIA NASCIMENTO PAREDES PISTORELLO - OAB/MT19153/O IMPETRADO: Juízo da
53ª Zona Eleitoral FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Vistos etc.
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Partido Liberal Comissão
Provisória Estadual de Mato Grosso, contra ao proferido pelo Excelentíssimo Juiz da 53.ª Zona
Eleitoral, que indeferiu pedido de liminar em tutela de evidência, requerido no bojo do Processo n.º
0600012-87.2020.6.11.0053.

Inicialmente os presentes autos foram distribuídos por prevenção ao Exmo. Des. Sebastião
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Inicialmente os presentes autos foram distribuídos por prevenção ao Exmo. Des. Sebastião
Barbosa de Farias, o qual declinou a sua competência por entender que o objeto versado neste
processo não se confunde com o objeto trazido na ação mandamental PJe n.º 060006363.2020.6.11.000.
Aduz a impetrante que ingressou com pedido de regularização de prestação de contas junto à 53.ª
Zona Eleitoral c/c pedido de tutela provisória de evidência, no intuito de regularizar a situação de
inadimplência do Partido Liberal do Município de Querência, que teve as contas de campanha das
Eleições 2018 julgadas não prestadas, suspendendo-se a anotação do órgão municipal.
Informa que dentre os objetivos do pedido de regularização, o principal deles é fazer cessar a
sanção de suspensão do registro da comissão provisória municipal, haja vista entendimento
firmado na ADI 6032, com caráter vinculante e ex tunc, afastando interpretação que permita que a
sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário seja aplicada de forma
automática, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito
em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro.
O impetrante expõe que a douta autoridade coatora indeferiu a liminar com base em argumento
equivocado de que denota-se na própria ementa do julgamento da ADI 6.032 MC/DF que o E. STF
não conferiu interpretação conforme a qualquer dispositivo da Resolução TSE n° 23.553/2017,
tampouco qualquer outro dispositivo de resolução que trate de prestação de contas de campanha.
Logo, não é cabível estender os efeitos da decisão da referida ação direta a tema que sequer foi
objeto dela (Pje nº 0600012-87.2020.6.11.0053)
Diante do indeferimento da liminar vindicada (ato coator), o impetrante pleiteia, liminarmente, seja
afastada a determinação de suspensão do registro do órgão municipal do Partido Liberal de
Querência, sobretudo em virtude do calendário eleitoral das eleições municipais 2020, onde consta
o dia 04 de abril como data-limite para os partidos que pretendam participar das eleições 2020
devem ter obtido registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, e seus diretórios e
comissões municipais estejam regulares perante esta Justiça Especializada.
É o relatório. Decido.
O douto magistrado da 53.ª Zona Eleitoral/MT indeferiu a tutela de urgência, vindicada pelo Partido
Liberal no Pedido de Regularização de Contas n.º 0600012-87.2020.6.11.0053, nos seguintes
termos:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de regularização de prestação de contas eleitorais, referentes às eleições
gerais de 2018 da comissão provisória do Partido Liberal no Município de Querência, cumulada
com o pedido de concessão de tutela de evidência.
É a síntese do necessário.
Em relação ao pedido de concessão de tutela de evidência, com fulcro no art. 311, IV, vislumbra-se
que a hipótese em análise não permite tal conclusão. Com efeito, não obstante a parte tenha
juntado aos autos documentos com vistas à regularização das contas eleitorais, tais dados serão
objeto de análise técnica pela Justiça Eleitoral, não sendo possível, portanto, concluir que "não há
dúvida razoável" acerca da pretensão formulada.
Ademais, denota-se na própria ementa do julgamento da ADI 6.032 MC/DF que o E. STF não
conferiu interpretação conforme a qualquer dispositivo da Resolução TSE n° 23.553/2017,
tampouco qualquer outro dispositivo de resolução que trate de prestação de contas de campanha.
Logo, não é cabível estender os efeitos da decisão da referida ação direta a tema que sequer foi
objeto dela. Superadas tais considerações, com fulcro no art. 83 c/c art. 59 e ss. da Resolução

23.553/2017 do E. TSE, DETERMINO a expedição de edital de recebimento da presente prestação
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23.553/2017 do E. TSE, DETERMINO a expedição de edital de recebimento da presente prestação
de contas, a análise técnica da serventia eleitoral da presente prestação de contas e vista ao
Ministério Público Eleitoral para manifestação.
Após, tornem os autos conclusos.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
Canarana/MT, 10 de março de 2020.
CONRADO MACHADO SIMÃO
Juiz Eleitoral em substituição
De início, cumpre-me analisar o cabimento do presente remédio constitucional.
Há muito se entende serem as decisões interlocutórias irrecorríveis de imediato no âmbito da
Justiça Eleitoral[1].
De qualquer sorte, é de se ponderar não ser impossível que decisão interlocutória prejudique
direito da parte, podendo acarretar-lhe lesão grave ou de difícil reparação, caso se tenha de
aguardar o julgamento do recurso interposto contra a decisão final no processo.
Em casos tais, não faz sentido admitir-se a continuação e consolidação de lesão de caráter
irreversível, admitindo-se, excepcionalmente, o mandado de segurança.
Além disso, o artigo 5º, inciso II, da Lei 12.016/2009[2] interpretado contrario sensu assegura o
cabimento do writ, contra decisão judicial, sempre que não houver recurso específico com efeito
suspensivo previsto nas leis processuais.
Sendo assim, apenas se houver grave ferimento a direito líquido e certo admite-se a interposição
de mandado de segurança contra ato judicial. Essa exegese é prestigiada na jurisprudência:
[...] Não cabe recurso de decisão interlocutória proferida em processo de investigação judicial. Na
falta de recurso próprio, admite-se o uso do Mandado de Segurança. Agravo a que se nega
provimento (TSE AREspe nº 25.281/SP DJ 28-10-2005, p. 136).
AÇÃO

DE

IMPUGNAÇÃO

DE

MANDATO

ELETIVO.

DECISÃO

INTERLOCUTÓRIA.

IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE IMEDIATO. NÃO SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não são impugnáveis de imediato as decisões interlocutórias proferidas sob o rito da Lei
Complementar nº 64/90, podendo a respectiva matéria ser suscitada no recurso apropriado, não se
sujeitando à preclusão. 2. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a prevenir
e coibir ilegalidade ou abuso de poder diante de direito líquido e certo. Apenas excepcionalmente,
em situações teratológicas ou de manifesta ilegalidade, admite-se a impetração deste para a
impugnação de ato judicial. 3. Na hipótese, não configura ultraje a direito líquido e certo, tampouco
ser caso de teratologia a delimitação de quesitos para a oitiva de testemunhas e a inversão na
ordem de inquirição. 4. Agravo regimental desprovido. (TSE, Mandado de Segurança n.º 74.554,
Acórdão, Relatora Min. Laurita Vaz, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 230, Data
03/12/2013, Página 29/30) (sem grifos no original)
Na hipótese dos autos, dada a natureza do direito que ora se discute, por se tratar de uma decisão
interlocutória com contornos de definitividade, vez que a sua manutenção impedirá a participação
do partido político no pleito municipal que se avizinha, julgo cabível o presente remédio
constitucional.
Assim, passo análise do direito líquido e certo, bem como do perigo de dano, requisitos
embasadores da tutela de urgência pleiteada.

De fato, pelo menos em juízo perfunctório de cognição, passível de revisão por ocasião do mérito,
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De fato, pelo menos em juízo perfunctório de cognição, passível de revisão por ocasião do mérito,
denota-se a plausibilidade jurídica necessária para dar trânsito ao remédio constitucional, bem
como para o deferimento da medida liminar.
A pretensão do impetrante se funda na conclusão a que chegou o STF no julgamento da ADI 6032,
confirmando cautelar anteriormente deferida, cujo teor enuncia: "[...]. Na sequência, por maioria,
julgou parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição às
normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE
23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que
permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas
não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão do registro [...].
É possível perceber, portanto, que a norma do art. 83, II da Resolução TSE n.º 23.553/2017, sobre
arrecadação e gastos de recursos de partidos políticos e candidatos e sobre prestações de contas
nas eleições 2018, não foi objeto da ADI n.º 6.032.
No entanto, é inquestionável que a norma do art. 83, inciso II da Res. TSE n.º 23.553/2017 traz em
seu bojo a mesma discussão aventada na Ação Direta de Inconstitucionalidade, pois a decisão que
julga as contas eleitorais como não prestadas acarreta, ao partido político, a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal. Nesse contexto, ainda que referido dispositivo não tenha sido objeto
da ADI n.º 6.032 há que se declarar a incidência da decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal.
Tal conclusão é levada a efeito pela simples leitura da decisão que afasta qualquer interpretação
que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal seja aplicada de forma automática. A ratio juris adotada pelo plenário do Supremo
Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 6032 afasta a possibilidade de suspensão do
registro de órgãos partidários fora de processo específico instaurado para este fim.
Nesse passo, o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, ao normatizar os regramentos do pleito
vindouro, editou a Resolução n.º 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de
campanha nas Eleições 2020, de modo a atender a interpretação conforme levada efeito com o
julgamento da ADI 6032, in verbis:
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
II - ao partido político:
a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, e
b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão, com trânsito em
julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF ADI nº 6032, j. em
05.12.2019). (Destaquei)
No que tange ao perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência requerida constato
que a manutenção da sanção, manifestamente ilegal, prejudicará o impetrante, na medida em que
a Res. TSE n.º 23.606/2019 (Calendário Eleitoral 2020) prevê o dia 04 de abril de 2020, como
prazo final para que todos os partidos políticos que desejem participar das eleições 2020 estejam
com seus diretórios e comissões municipais regulares perante a Justiça Eleitoral.
Pelos motivos expostos, defiro a liminar pleiteada e, por consequência, determino a sustação dos
efeitos da penalidade de suspensão da anotação da Comissão Provisória Municipal do Partido
Liberal do Município de Querência/MT (CNPJ15.812.638/0001-02).
Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 dias, preste as informações que
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 dias, preste as informações que
entender necessárias (art. 7.º, inciso I, da Lei n.º 12.016/2009).
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Regional Eleitoral de Mato Grosso para
manifestação, pelo prazo de 10 dias (art. 12, da Lei n.º 12.016/2009).
Expirado o prazo, com ou sem parecer, voltem conclusos para julgamento.
Intime-se. Publique-se.
Cumpra-se, providenciando-se os meios necessários para sustação da penalidade de anotação do
órgão diretivo municipal de Querência/MT.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator
[1] As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são
irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão, ficando os eventuais
inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a decisão definitiva de mérito.
§ 1º O Juiz ou Tribunal conhecerá da matéria versada na decisão interlocutória como preliminar à
decisão de mérito se as partes assim requererem em suas manifestações. [...] (Res. nº 23.478
/2016, art. 19).
[2] Art. 5.º da Lei n.º 12.016/2009 Lei do Mandado de Segurança:
Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
(...)
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
(...)

PROCESSO 0600090-46.2020.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: REPRESENTAÇÃO nº 0600090-46.2020.6.11.0000
REPRESENTANTE: Coligação "Mato Grosso Muito Mais" ADVOGADO: GABRIELA TERRA
CYRINEU - OAB/MT 24378/O ADVOGADO: FELIPE TERRA CYRINEU - OAB/MT 20416/O
ADVOGADO: MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRAÇA - OAB/MT 18970/O ADVOGADO:
ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - OAB/MT 16068/O ADVOGADO: RODRIGO TERRA
CYRINEU - OAB/MT 16169/O REPRESENTADO: POPULAR COMUNICAÇÃO FISCAL DA LEI:
Procuradoria Regional Eleitoral
DECISÃO TERMINATIVA
Inicialmente, anota-se que, após proferida a decisão retro por este Relator, o e. Tribunal Superior
Eleitoral, por ordem da Exma. Ministra Rosa Maria Weber, determinou a suspensão sine die da
realização da eleição suplementar no Estado de Mato Grosso, programada para o dia 26 de abril
de 2020, informação extraída de página eletrônica do próprio Tribunal Superior Eleitoral¹.
Em tempo, vale registrar, ainda, a lição clássica de direito processual civil, na qual o interesse
processual é tecnicamente avaliado pela necessidade, utilidade e adequação da prestação
jurisdicional pretendida pela parte autora.
Na espécie, a prestação jurisdicional requerida, fundamentada no artigo 58 da Lei n. 9.504/97 e
regulamentada pela Resolução n. 23.608/2019, possui como pressuposto em sua causa de pedir a
realização da aludida eleição suplementar.
Suspenso o pleito e, por conseguinte, a corrida eleitoral, falta ao autor utilidade e adequação da
pretensão deduzida nesta Justiça Especializada.
Pelo exposto, REVOGO A DECISÃO JUDICIAL anterior e JULGO EXTINTO O FEITO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO em decorrência da falta de interesse de agir pela perda superveniente
do objeto, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.
Cumpra-se pelo meio mais célere disponível podendo, inclusive, utilizar-se de Oficial de Justiça.
Após, não havendo mais pedidos supervenientes e certificado o trânsito em julgado, arquive-se
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Após, não havendo mais pedidos supervenientes e certificado o trânsito em julgado, arquive-se
com a baixa definitiva.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Assinatura eletrônica
CIRO JOSÉ DE ANDRADE ARAPIRACA
Relator
¹

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Marco/tse-adia-eleicoes-suplementares-para-o-

senado-federal-em-mato-grosso

PROCESSO 0600095-68.2020.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: REPRESENTAÇÃO nº 0600095-68.2020.6.11.0000
REPRESENTANTE: OTAVIANO OLAVO PIVETTA ADVOGADO: MICHAEL RODRIGO DA SILVA
GRAÇA - OAB/MT 18970/O ADVOGADO: FELIPE TERRA CYRINEU - OAB/MT 20416/O
ADVOGADO: GABRIELA TERRA CYRINEU - OAB/MT 24378/O ADVOGADO: ADEMAR JOSE
PAULA DA SILVA - OAB/MT 16068/O ADVOGADO: RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB/MT
16169/O REPRESENTADO: POPULAR COMUNICAÇÃO FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional
Eleitoral
DECISÃO
Trata-se de representação para o exercício do direito de resposta, com pedido de tutela de
urgência, formulada por OTAVIANO OLAVO PIVETTA em desfavor de ME JOSÉ MARCONDES
DOS SANTOS NETO (site MUVUCA POPULAR) por suposta publicação de fatos sabidamente
inverídicos e afirmações caluniosas, difamatórias e injuriosas na internet.
Em seguida, os autos foram conclusos para decisão.
Pois bem, antes de adentrar especificamente a questão trazida pelo Representante, apontamos
que, em data de 17 de março de 2020, o e. Tribunal Superior Eleitoral, por determinação da Exma.
Ministra Rosa Maria Weber, determinou a suspensão sine data da realização da eleição
suplementar no Estado de Mato Grosso, programada para ocorrer no dia 26 de abril de 2020,
informação extraída do site do próprio Tribunal Superior Eleitoral.
Ademais a decisão acima foi amplamente divulgada e compartilhada pelos mais diversos meios
eletrônicos e de imprensa de maneira que entendemos como a decisão mais coerente diante do
atual momento que vivemos.
Em tempo, vale registrar ainda, lição clássica de direito processual civil, na qual o interesse
processual é tecnicamente avaliado pela necessidade, utilidade e adequação da prestação
jurisdicional pretendida pela parte autora.
Na espécie, a prestação jurisdicional requerida, fundamentada na Lei nº. 9.504/97 e
regulamentada pela Resolução TSE nº 23.608/2019, possui como pressuposto em sua causa de
pedir a efetiva realização da aludida eleição suplementar, bem como, por claro de todos os seus
atos preparatórios.
Suspenso o pleito e, por conseguinte, a corrida eleitoral, falta ao autor utilidade e adequação da
pretensão deduzida nesta Justiça Especializada.
Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em
decorrência da falta de interesse de agir pela perda superveniente do objeto, nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se pelo meio mais célere disponível podendo, inclusive, utilizar-se de Oficial de Justiça.
Após, não havendo mais pedidos supervenientes e certificado o trânsito em julgado, arquive-se
com a baixa definitiva.
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, Cuiabá/MT, em 18 de março de 2.020.
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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Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, Cuiabá/MT, em 18 de março de 2.020.
ARMANDO BIANCARDINI CANDIA
Juiz Auxiliar da Propaganda TRE/MT
[i]

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticiastse/2020/Marco/tse-adia-eleicoes-suplementares-para-o-

senado-federal-em mato-grosso.

PROCESSO 0600097-38.2020.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: REPRESENTAÇÃO nº 0600097-38.2020.6.11.0000
REPRESENTANTE: Coligação "Mato Grosso Muito Mais" ADVOGADO: MICHAEL RODRIGO DA
SILVA GRAÇA - OAB/MT 18970/O ADVOGADO: GABRIELA TERRA CYRINEU - OAB/MT 24378
/O ADVOGADO: FELIPE TERRA CYRINEU - OAB/MT 20416/O ADVOGADO: ADEMAR JOSE
PAULA DA SILVA - OAB/MT 16068/O ADVOGADO: RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB/MT
16169/O REPRESENTADO: CESAR ALBERTO MIRANDA LIMA DOS SANTOS COSTA
REPRESENTADO: JULIO JOSE DE CAMPOS REPRESENTADO: DILMAR DAL BOSCO FISCAL
DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DECISÃO
Trata-se de representação por propaganda extemporânea, com pedido de tutela de urgência
inaudita altera pars , formulada pela COLIGAÇÃO MATO GROSSO MUITO MAIS (PDT,
REPUBLICANOS, MDB, PV, PSB, PCdoB e CIDADANIA) em desfavor de CÉSAR ALBERTO
MIRANDA LIMA DOS SANTOS COSTA, JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS e DILMAR DAL BOSCO.
Aponto que, antes mesmo da apreciação judicial por este Relator, os representados JÚLIO JOSÉ
DE CAMPOS e DILMAR DAL BOSCO juntaram defesa e documentos no id. nº 2915522.
Em seguida, os autos foram conclusos para decisão.
Pois bem, antes de adentrar especificamente a questão trazida pelo Representante, apontamos
que, em data de 17 de março de 2020, o e. Tribunal Superior Eleitoral, por determinação da Exma.
Ministra Rosa Maria Weber, determinou a suspensão sine data da realização da eleição
suplementar no Estado de Mato Grosso, programada para ocorrer no dia 26 de abril de 2020,
informação extraída do site do próprio Tribunal Superior Eleitoral.
Ademais a decisão acima foi amplamente divulgada e compartilhada pelos mais diversos meios
eletrônicos e de imprensa de maneira que entendemos como a decisão mais coerente diante do
atual momento que vivemos.
Em tempo, vale registrar ainda, lição clássica de direito processual civil, na qual o interesse
processual é tecnicamente avaliado pela necessidade, utilidade e adequação da prestação
jurisdicional pretendida pela parte autora.
Na espécie, a prestação jurisdicional requerida, fundamentada na Lei nº. 9.504/97 e
regulamentada pela Resolução TSE nº 23.608/2019, possui como pressuposto em sua causa de
pedir a efetiva realização da aludida eleição suplementar, bem como, por claro de todos os seus
atos preparatórios.
Suspenso o pleito e, por conseguinte, a corrida eleitoral, falta ao autor utilidade e adequação da
pretensão deduzida nesta Justiça Especializada.
Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em
decorrência da falta de interesse de agir pela perda superveniente do objeto, nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se pelo meio mais célere disponível podendo, inclusive, utilizar-se de Oficial de Justiça.
Após, não havendo mais pedidos supervenientes e certificado o trânsito em julgado, arquive-se
com a baixa definitiva.
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, Cuiabá/MT, em 18 de março de 2.020.
ARMANDO BIANCARDINI CANDIA
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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ARMANDO BIANCARDINI CANDIA
Juiz Auxiliar da Propaganda TRE/MT
[i]

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticiastse/2020/Marco/tse-adia-eleicoes-suplementares-para-o-

senado-federal-em mato-grosso.

PROCESSO 0600102-60.2020.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: REPRESENTAÇÃO nº 0600102-60.2020.6.11.0000
REPRESENTANTE: Coligação "Mato Grosso Muito Mais" ADVOGADO: MICHAEL RODRIGO DA
SILVA GRAÇA - OAB/MT 18970/O ADVOGADO: GABRIELA TERRA CYRINEU - OAB/MT 24378
/O ADVOGADO: FELIPE TERRA CYRINEU - OAB/MT 20416/O ADVOGADO: ADEMAR JOSE
PAULA DA SILVA - OAB/MT 16068/O ADVOGADO: RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB/MT
16169/O REPRESENTADO: LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS REPRESENTADO: JULIO
JOSE DE CAMPOS ADVOGADO: SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB/MT1602/O
ADVOGADO: MAURICIO MAGALHÃES FARIA NETO - OAB/MT 15436/O ADVOGADO:
PATRICIA NAVES MAFRA - OAB/MT 21447/O ADVOGADO: LENINE POVOAS DE ABREU - OAB
/MT 17120/O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DECISÃO TERMINATIVA
Trata-se de representação por propaganda extemporânea, com pedido de tutela de urgência
inaudita altera pars, formulada pela COLIGAÇÃO MATO GROSSO MUITO MAIS (PDT,
REPUBLICANOS, MDB, PV, PSB, PCdoB e CIDADANIA) em desfavor de LAURA CRISTINA
PINTO DE CAMPOS e JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS.
Antes mesmo da apreciação judicial por este Relator, o representado JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS
juntou defesa e documentos no id. n. 2915922.
Em seguida, os autos foram conclusos para decisão.
Pois bem, antes de adentrar especificamente a questão trazida pela Representante, cumpre anotar
que, em 17 de março de 2020, o e. Tribunal Superior Eleitoral, por ordem da Exma. Ministra Rosa
Maria Weber, determinou a suspensão sine die da realização da eleição suplementar no Estado de
Mato Grosso, programada para o dia 26 de abril de 2020, informação extraída de página eletrônica
do próprio Tribunal Superior Eleitoral¹.
Em tempo, vale registrar, ainda, a lição clássica de direito processual civil, na qual o interesse
processual é tecnicamente avaliado pela necessidade, utilidade e adequação da prestação
jurisdicional pretendida pela parte autora.
Na espécie, a prestação jurisdicional requerida, fundamentada na Lei 9.504/97 e regulamentada
pela Resolução n. 23.608/2019, possui como pressuposto em sua causa de pedir a realização da
aludida eleição suplementar.
Suspenso o pleito e, por conseguinte, a corrida eleitoral, falta ao autor utilidade e adequação da
pretensão deduzida nesta Justiça Especializada.
Pelo exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em decorrência da
falta de interesse de agir pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI do Código
de Processo Civil.
Cumpra-se pelo meio mais célere disponível podendo, inclusive, utilizar-se de Oficial de Justiça.
Após, não havendo mais pedidos supervenientes e certificado o trânsito em julgado, arquive-se
com a baixa definitiva.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Assinatura eletrônica
CIRO JOSÉ DE ANDRADE ARAPIRACA
Relator
¹

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Marco/tse-adia-eleicoes-suplementares-para-oDiário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Marco/tse-adia-eleicoes-suplementares-para-o-

senado-federal-em-mato-grosso

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECISÕES
SEI Nº 02161.2020-9
1. Trata-se de solicitação formulada pelo servidor FERNANDO STUCHI REIS DE OLIVEIRA,
ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Contabilidade, por
meio do qual requer o reconhecimento da União Estável com sua companheira MARIANA
CAMPONOGARA com inclusão como dependente para fins de Assistência Médica e Odontológica.
2. Em sede de instrução, a Seção de Direitos, Aposentadorias e Pensões/CP, ofertou a
Informação nº 54/2020 - SDAP/CP/SGP fornecendo a análise quanto à regularidade da
documentação apresentada, que se encontra consentânea com os regramentos aplicáveis ao
instituto, e o subsídio legal para a concessão, opinando, ao final, pelo acolhimento do pedido, com
fundamento no § 3º do artigo 226 da Constituição Federal[1], c/c parágrafo único do art. 241, da Lei
nº 8.112/90[2], e artigos 1º[3] e 2º[4] da Portaria TRE/MT nº 132/2003.
3. Diante do exposto, e considerando a delegação de competência prevista no art. 5º, II, "c", e
inciso V, da Portaria TRE-MT nº 117/2018, RECONHEÇO, para os fins propostos neste expediente
administrativo, a União Estável entre o servidor FERNANDO STUCHI REIS DE OLIVEIRA e
MARIANA CAMPONOGARA e AUTORIZO o registro de sua companheira como dependente legal
para fins de Assistência Médica e Odontológica.
4. À Coordenadoria de Pessoal para certificar a publicação desta decisão, dar ciência ao servidor
requerente, registros e comunicações de competência da unidade.
5. Após, à Coordenadoria de Assistência Médica e Social para conhecimento da presente decisão,
registros e demais providências pertinentes.
Cuiabá/MT, 24 de março de 2020.
[1] Art. 226 da Constituição Federal assim dispõe: A família, base da sociedade, tem especial
proteção do Estado.
(...)
§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher
como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
[2] Art. 241 da Lei nº 8.112/90 assim dispõe: Consideram-se da família do servidor, além do
cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu assentamento
individual.
Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro, que comprove união
estável como entidade familiar.
[3] Art. 1° da Portaria TRE nº 132/2003 assim dispõe: Determinar que para reconhecimento da
UNIÃO ESTÁVEL, em face do disposto no art. 1°, da Lei nº 8.971, de 29/12/94, art. 35, inciso lI, da
Lei nº 9.250, de 26/12/95 e art. 1º da Lei 9.278, de 10/05/96 e arts. 1723 a 1726 da Lei 10.406/02,
são requisitos básicos: I - declaração firmada pelo (a) servidor (a) nos termos do anexo I, desta
Portaria; II - cópia da Carteira de Identidade e do CPF do (a) companheiro (a); IlI - cópia da
certidão de casamento com averbação da separação judicial ou divórcio, se um dos companheiros
ou ambos já tiverem sido casados, ou de óbito, se for o caso; IV - cópia da certidão de nascimento,
na hipótese do (a) companheiro (a) ser solteiro (a); V - três documentos, no mínimo,
comprobatórios da convivência duradoura, pública e contínua.

[4] Art. 2º da Portaria TRE nº 132/2003 assim dispõe: Devem ser considerados como documentos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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[4] Art. 2º da Portaria TRE nº 132/2003 assim dispõe: Devem ser considerados como documentos
comprobatórios da UNIÃO ESTÁVEL: I - declaração firmada por duas pessoas comprovando a
vida em comum; lI - certidão de nascimento de filho havido em comum; IlI - certidão de casamento
religioso; IV - declaração do imposto de renda do servidor, em que conste o interessado como seu
dependente; V - declaração especial feita perante tabelião; VI - prova de mesmo domicílio; VII conta bancária conjunta; Vllll- registro em associação de qualquer natureza, no qual conste o (a)
interessado (a) como dependente do (a) servidor (a); IX - apólice de seguro da qual conste o (a)
servidor (a) como instituidor (a) do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária; X - ficha
de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o (a) servidor (a) como
responsável; XI - qualquer outro documento hábil a produzir elemento de convicção probatória.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

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
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 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.

PROCESSO 0600025-40.2019.6.11.0015
JUSTIÇA ELEITORAL 15ª ZONA ELEITORAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
EDITAL Nº 33/2020
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 a eleitora CLAUDINA MARRALARU e os demais interessados, acerca da
decisão deste juízo quanto ao processo de duplicidade de inscrição eleitoral nº 060002540.2019.6.11.0015, 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 CLAUDINA MARRALARU, 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.
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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Edital publicado, não houve manifestação de qualquer espécie dentro do prazo legal.
Compulsando os autos, observa-se que as inscrições eleitorais 023973491880 e 037315031805
pertencem à mesma pessoa.
Assim, tendo em vista que ambas inscrições se referem ao mesmo município, bem como a
presença de ASE 230 na inscrição 023973491880, com base no no art. 40, I da Resolução do TSE
nº 21.538/2003, determino que a inscrição eleitoral 037315031805 seja cancelada, e que seja
mantida, na presente data, como REGULAR e LIBERADA, a inscrição 023973491880.
No mais, dê-se ciência da decisão deste juízo ao eleitor: CLAUDINA MARRALARU 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 e quatro de março de dois
mil e vinte. Eu, Adriana Soares da Silva, Analista Judiciário,

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600009-56.2019.6.11.0025
JUSTIÇA ELEITORAL 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600009-56.2019.6.11.0025 / 025ª ZONA ELEITORAL DE
PONTES E LACERDA MT
REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REPRESENTADO: *SIGILOSO*
DESPACHO
Conforme certificado no ID 621536, o limite de rendimentos isentos de pessoa física no ano 2018
(ano-calendário 2017) foi de R$ 28.559,71, do qual 10% representa R$ 2.855,97.
Com a inicial está o relatório de cruzamento de informações da Receita Federal do Brasil, onde
consta doação financeira do(a) Representado(a) no valor de R$ 20,00.
Na consulta do sistema MIDAS constante do ID 345028 está que não há declaração entregue para
ni e exercício informados.
Assim, determino sejam remetidos os autos em VISTA para o Ministério Público Eleitoral, a fim de
que se manifeste sobre as informações supra mencionadas, a teor do que dispõe o art. 29, §7º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017: "A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da
apresentação da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda, deve ser realizada com base
no limite de isenção previsto para o exercício financeiro do ano da eleição".
Cumpra. Às providências. CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600010-41.2019.6.11.0025
JUSTIÇA ELEITORAL 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600010-41.2019.6.11.0025 / 025ª ZONA ELEITORAL DE
PONTES E LACERDA MT
REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
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REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REPRESENTADO: *SIGILOSO*
DESPACHO
Conforme certificado no ID 699068, o limite de rendimentos isentos de pessoa física no ano 2018
(ano-calendário 2017) foi de R$ 28.559,71, do qual 10% representa R$ 2.855,97.
Com a inicial está o relatório de cruzamento de informações da Receita Federal do Brasil, onde
consta doação financeira do(a) Representado(a) no valor de R$ 900,00.
Na consulta do sistema MIDAS constante do ID 346074 está que não há declaração entregue para
ni e exercício informados.
Assim, determino sejam remetidos os autos em VISTA para o Ministério Público Eleitoral, a fim de
que se manifeste sobre as informações supra mencionadas, a teor do que dispõe o art. 29, §7º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017: "A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da
apresentação da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda, deve ser realizada com base
no limite de isenção previsto para o exercício financeiro do ano da eleição".
Cumpra. Às providências.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 33ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600003-88.2020.6.11.0033
JUSTIÇA ELEITORAL 033ª ZONA ELEITORAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MT
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600003-88.2020.6.11.0033 / 033ª ZONA ELEITORAL DE
PEIXOTO DE AZEVEDO MT
INTERESSADO: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MT
INTERESSADO: FERNANDO ZAFONATO, LIAMAR LUCIA DE MEIRA BARTH
SENTENÇA
Cuida-se de procedimento instaurado em atendimento às disposições contidas no Provimento CRE
/MT nº 08/2019, tendente à verificação da regularidade da anotação de ASE no cadastro de
eleitores, especialmente o ASE 540, referente à ocorrência a ser examinada em pedido de registro
de candidatura.
Após o recebimento da lista de eleitores com ASE 540 anotados em seus cadastros eleitorais há
mais de 8 (oito) anos, e passíveis, em tese, de regularização por decurso de prazo, o Cartório
Eleitoral procedeu à busca no arquivo e separação dos formulários de comunicação que
originaram o registro do ASE 540.
Foram juntados nos autos documentos que confirmam que já decorreu o prazo de 08 (oito) anos
da anotação.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral manifestou favoravelmente à inativação do
ASE 540.
Cumpridos os regulares trâmites, os autos vieram conclusos.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.
Da leitura do disposto no artigo 1º, I, e, da Lei Complementar nº 64/90 tem-se que são inelegíveis
para qualquer cargo os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
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cumprimento da pena, ou seja: A comunicação da extinção da pena, quando não há comunicação
de condenação por órgão colegiado, é condição indispensável para o registro do ASE 540 no
cadastro eleitoral.
Após análise dos autos, verifica-se que o registro do ASE 540 nos cadastros de todos os eleitores
em questão foi realizado a mais de 08 (oito) anos, devendo ser agora inativados.
Em relação ao Eleitor Edilson, embora esteja com o a inscrição suspensa, nota-se que o ASE 540
foi erroneamente lançado na mesma oportunidade em que a condenação, razão pela qual também
deve ser desativado, neste momento.
Ante o exposto, DETERMINO a exclusão do registro do ASE 540 do cadastro dos eleitores
Fernando Zafonato (IE: 13923461830), Liamar Lucia de Meira Barth (IE: 31588470663) e Edison
de Sousa da Silva (IE: 19686981864), com aplicação do ASE 558, constando como data de
ocorrência a desta decisão.
Determino o encaminhamento desta decisão para publicação no DJE da Justiça Eleitoral,
aguardando o prazo de 3 (três) dias para recursos.
Conjuntamente, deve-se encaminhar esta decisão para ciência do Ministério Público Eleitoral.
Nada sendo requerido, proceda-se às anotações necessárias para regularização do cadastro dos
eleitores.
P.R.I.C.
ÀS PROVIDÊNCIAS.
Peixoto de Azevedo/MT, 18 de março de 2020.
(assinado digitalmente)
Evandro Juarez Rodrigues
Juiz Eleitoral da 33ª ZE

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 49ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
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EDITAIS
PROCESSO 0600011-17.2020.6.11.0049
JUSTIÇA ELEITORAL 049ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA GRANDE MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600011-17.2020.6.11.0049 / 049ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA
GRANDE MT
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO SOLIDARIEDADE
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - MT11758/O
DESPACHO
Vistos.
Trata-se de Requerimento de Regularização de Contas do Partido Solidariedade SD em Várzea
Grande, relativa às Eleições Gerais do ano de 2018, tendo em vista que tais contas foram julgadas
como NÃO PRESTADAS, no processo de Prestação de Contas nº 76-32.2018.6.11.0049.
O partido protocolou o presente pedido de Regularização sem os documentos necessários
conforme art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O artigo 37, §6º, da Lei 9.096/95 e o artigo 48, §7, da Resolução TSE 23.553/2017 preveem o
caráter jurisdicional das prestações de contas, exigindo a constituição de advogado, por
procuração, para que o processo seja válido.
Assim, determino, nos termos do art. 83, § 2º, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017, a
autuação do requerimento na Classe Petição-Pet, bem como a intimação do Partido Solidariedade
SD, do município de Várzea Grande, para que, nos termos do Art. 83, §2º, inciso III da Resolução
23.553/2017, apresente todos os documentos necessários para a análise do requerimento,
inclusive instrumento procuratório, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do
pedido.
Várzea Grande, 16 de março de 2020.
Eduardo Calmon de Almeida Cézar
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600005-10.2020.6.11.0049
JUSTIÇA ELEITORAL 049ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA GRANDE MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600005-10.2020.6.11.0049 / 049ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA
GRANDE MT
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA
BENITEZ
Advogado do(a) REQUERENTE: GABRIELA TERRA CYRINEU - MT24378/O REQUERIDO:
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA GRANDE MT
DESPACHO
Vistos em correição.
Trata-se de Requerimento de Regularização de Contas do Partido Democrático Trabalhista PDT
em Várzea Grande, relativa às Eleições Gerais do ano de 2018, tendo em vista que tais contas
foram julgadas como NÃO PRESTADAS, no processo de Prestação de Contas nº 6078.2018.6.11.0049.
O partido protocolou o presente pedido de Regularização sem os documentos necessários
conforme art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Assim, determino, nos termos do art. 83, § 2º, inciso II da Resolução TSE nº 23.553/2017, a
autuação do requerimento na Classe Petição-Pet bem como a intimação do Partido Democrático
Trabalhista PDT, do município de Várzea Grande, para que, nos termos do Art. 83, §2º, inciso III
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Trabalhista PDT, do município de Várzea Grande, para que, nos termos do Art. 83, §2º, inciso III
da Resolução 23.553/2017, apresente todos os documentos necessários para a análise do
requerimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido.
Várzea Grande, 04 de março de 2020.
Eduardo Calmon de Almeida Cézar
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600014-06.2019.6.11.0049
JUSTIÇA ELEITORAL 049ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA GRANDE MT
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600014-06.2019.6.11.0049 / 049ª ZONA ELEITORAL DE
VÁRZEA GRANDE MT
REPRESENTANTE: #-MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTADO: THIAGO HERIT CHAGAS GARCIA DE DEUS
Vistos em correição.
Trata-se de representação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de THIAGO
HERIT CHAGAS GARCIA DE DEUS por doação superior ao limite legal durante o pleito de 2018.
Baseia-se o parquet em Nota da Receita Federal do Brasil, emitida em conformidade com a
Resolução TSE 23.553/2017 após cruzamento dos valores doados para campanhas políticas
apurou-se indícios de que os valores doados com os rendimentos de pessoas físicas e que não
possui dependentes, tenham excedido/violado os limites previstos na legislação em vigor.
Postula liminarmente o acesso ao sigilo fiscal do representado, determinando-se à Secretaria da
Receita Federal o envio, no prazo de até 10 dias para atendimento, das informações quanto aos
valores totais doados pela pessoa física representada para campanhas nas eleições de 2018 e dos
rendimentos brutos declarados pela pessoa física representada para o exercício de 2018, anocalendário 2017, bem como o valor do excesso de doação acima do limite legal previsto no art. 23
da Lei nº 9.504/97 (ou seja, o valor doado que excedeu 10% dos rendimentos brutos declarados ao
fisco no ano calendário de 2017), e, ainda, o recebimento e processamento da representação, com
adoção do rito previsto no art. 22 da Lei Complementar n. 64/90; decretação de segredo de justiça;
notificação da pessoa representada, nos termos do art. 22, inciso I, alínea a da Lei Complementar
n. 64/90; e, no mérito, aplicação da sanção prevista no art. 23, §3º da Lei 9.504/97 Lei das
Eleições e anotação de possível inelegibilidade no cadastro eleitoral do representado.
É o breve relatório.
Decido.
As doações a campanhas eleitorais, feitas por pessoas físicas ou jurídicas, seguem regras
estabelecidas pela Justiça Eleitoral tanto em relação a formalidades quanto a valores. O limite de
doação é tratado pela Lei 9.504/97 nos arts. 23 e 81, que estabelecem em 10% do rendimento
bruto e 2% do faturamento bruto auferidos pela pessoa física e jurídica, respetivamente, no anocalendário anterior à eleição.
A regulamentação do procedimento de verificação de tais ilícitos foi tratada com rigorosidade pela
Resolução TSE 23.553/2017, que dispôs sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos
políticos e candidatos e, ainda, sobre a prestação de contas nas Eleições de 2018. Vejamos:
Art. 29 - As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos
brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição. (Lei n° 9.504/1997, art. 23, §1°)
(...)
§4º - O limite de doação previsto no caput será apurado anualmente pelo Tribunal Superior
Eleitoral e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se os seguintes
procedimentos:
I - o Tribunal Superior Eleitoral consolidará as informações sobre as doações registradas até 31 de
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I - o Tribunal Superior Eleitoral consolidará as informações sobre as doações registradas até 31 de
dezembro de 2016, considerando (Lei nº 9.504/1997, art. 24-C, § 1º):
(...)
II - após a consolidação das informações sobre os valores doados e apurados, o Tribunal Superior
Eleitoral as encaminhará à Secretaria da Receita Federal do Brasil até 30 de maio de 2017 (Lei nº
9.504/1997, art. 24-C, § 2º);
III - a Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os
rendimentos da pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato, até 30 de julho de
2017, ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até 31 de dezembro de 2017, apresentar
representação com vistas à aplicação da penalidade prevista no § 2º e de outras sanções que
julgar cabíveis (Lei nº 9.504/1997, art. 24-C, § 3º); (negritei)
Ao mesmo tempo, no que tange à liminar pleiteada, o sigilo fiscal é protegido pela Constituição
Federal quando dispõe sobre a inviolabilidade da intimidade (art. 5º, X), que abrange tanto as
pessoas físicas como as jurídicas. Entretanto, os direitos e garantias fundamentais previstos da CF
/1988 não são absolutos, podendo sofrer restrições em função de ponderação ou aplicação de
princípio da proporcionalidade, ressalvada a cláusula de reserva de jurisdição e a fundamentação
da decisão.
Nesse passo, a Lei 5.172/66 Código Tributário Nacional dispõe que:
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da
Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação
econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus
negócios ou atividades. (Redação dada pela LCP nº 104, de 2001)
§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes:
(Redação dada pela LCP nº 104, de 2001)
I requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça; (negritei)
No caso em análise, não há como determinar se o representado extrapolou os limites legais de
doação a campanhas eleitorais sem ter à vista o quantum exato recebido a título de rendimento
bruto no ano calendário anterior à eleição 2018 e, ainda, qual o valor efetivamente doado a
candidatos em campanha, já que o ilícito é determinado se perquirindo a relação aritmética entre
tais informações no caso, sendo o representado uma pessoa física, a doação restringir-se-ia a 10%
do rendimento bruto.
Constitui, na hipótese, o fumus boni iuris, já que a informação da Receita Federal do Brasil, feita
em atenção ao dispositivo citado, não é suficiente para esclarecer por completo a questão, embora
considerada idônea para respaldar a busca pelos dados que levarão ao deslinde da causa (REspe
3693, Rel. Min. Henrique Neves, Rel. designada Min. Luciana Lóssio, DJ de 14.4.2014).
O resultado do cruzamento de dados feito pela RFB entre valores doados com os rendimentos de
pessoa física efetuou doação à campanha eleitoral de 2018 em valor superior ao teto legal, basta
para embasar o afastamento do sigilo fiscal ora pleiteado.
Nesse sentido já decidiu o TRE/MT:
RECURSO ELEITORAL. CAMPANHA POLÍTICA. ELEIÇÕES 2010. DOAÇÃO DE RECURSOS
POR PESSOA FÍSICA ACIMA DO LIMITE LEGAL. (...) ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE
NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU, LIMINARMENTE, A QUEBRA DE SIGILO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO ANTECIPOU A INSTRUÇÃO DO FEITO, SUPRINDO
DEFICIÊNCIA DA PROVA TRAZIDA PELO MPE. NECESSIDADE DE BUSCA POR MAIORES
INFORMAÇÕES SOBRE O OCORRIDO. AUTORIZAÇÃO DO ARTIGO 198, § 1º, INCISO I, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DECISÃO ESCORREITA. PRELIMINAR REJEITADA. (...).

Recurso Eleitoral nº 28850, Acórdão nº 24241 de 04/08/2014, Relator(a) LÍDIO MODESTO DA
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Recurso Eleitoral nº 28850, Acórdão nº 24241 de 04/08/2014, Relator(a) LÍDIO MODESTO DA
SILVA FILHO, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 1704, Data 06/08/2014,
Página 2-4).
Prevalece o interesse público em se revelar se o processo eleitoral transcorreu de forma límpida e
proba, direito decorrente do próprio regime democrático, princípio basilar da Constituição Federal
de 1988.
No que tange ao periculum in mora, considera-se o pedido sui generis, em decorrência da
imprescindibilidade das informações para o deslinde da causa, reservado o direito ao contraditório
por ocasião da apresentação da defesa do representado.
Ante o exposto, RECEBO a petição inicial.
DEFIRO, liminarmente, com fundamento no art. 5º, X, da Constituição Federal, c/c art. 198 da Lei
5.172/66 Código Tributário Nacional, o afastamento do sigilo fiscal de THIAGO HERIT CHAGAS
GARCIA DE DEUS somente no que se refere aos valores percebidos durante o ano-calendário
2017, a título e rendimentos brutos, e do montante doado a partidos políticos ou candidatos em
campanha durante as Eleições Gerais 2018, devendo a Receita Federal encaminhar as
informações ao Cartório Eleitoral no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da
solicitação.
DETERMINO, com fundamento na Resolução TSE 23553/2017, o processamento do feito sob o
rito previsto no art. 22, inciso I, alínea a da Lei Complementar n. 64/90.
DETERMINO seja o feito mantido sob SEGREDO DE JUSTIÇA. Atente-se o Cartório Eleitoral à
formação de anexo sigiloso para juntada das informações abrangidas pelo sigilo fiscal.
Após a juntada das informações fornecidas pela Receita Federal, NOTIFIQUE-SE o representado
desta decisão para, nos termos do art. 22, I da Lei Complementar 64/90, apresentar defesa, no
prazo de 5 (cinco) dias, bem como juntada de documentos e rol de testemunhas, se cabível.
INTIME-SE o Ministério Público Eleitoral desta decisão.
Expeça-se o necessário.
Às providências.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 06 de março de 2020.
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR
Juiz Eleitoral 49ª Zona Eleitoral
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