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ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600146-79.2020.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0600146-79.2020.6.11.0000
REQUERENTE: EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU ADVOGADO: EDILZETE GOMES
MORAIS DE ABREU - OAB/MT15984/O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DECISÃO
Vistos etc.
As prestações de contas de exercício financeiro dos órgãos partidários municipais devem ser
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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As prestações de contas de exercício financeiro dos órgãos partidários municipais devem ser
apresentadas perante a respectiva zona eleitoral (art. 28, I, Res. TSE nº 23.604/2019).
Por seu turno, o requerimento de regularização da omissão de prestação de contas anual
partidária deve ser distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ele se refere (art. 58, § 1º, II, do mesmo normativo).
Compulsando detidamente os autos, verifica-se da redação da petição inicial endereçamento
expresso ao Juízo da 9ª Zona Eleitoral de Barra do Garças/MT, a caracterizar o equívoco na
utilização do PJe 2º Grau (TRE/MT).
Não preenchido, portanto, um pressuposto processual de validade do processo, que é a
competência deste Egrégio Tribunal.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art.
485, IV do CPC.
Publique-se.
Após, arquive-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 23 de março de 2020.
BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES Juiz-Membro Relator

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 0600025-40.2019.6.11.0015
JUSTIÇA ELEITORAL 15ª ZONA ELEITORAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
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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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.
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 0600024-88.2020.6.11.0025
JUSTIÇA ELEITORAL 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600024-88.2020.6.11.0025 / 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E
LACERDA MT
RESPONSÁVEL: PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SANDER MARCIO FERNANDES LEITE - MT26025/O
DECISÃO
Homologo a autuação, na classe Petição, tendo em vista que a nova classe processual prevista na
Resolução TSE nº 23.604/2019 ainda não foi criada no PJE.
Tendo em vista tratar-se de declaração de ausência de movimentação financeira, determino o
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Tendo em vista tratar-se de declaração de ausência de movimentação financeira, determino o
processamento nos termos do art. 58, §1º, V, e seguintes da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Cumpra. Às providências.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600025-73.2020.6.11.0025
JUSTIÇA ELEITORAL 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600025-73.2020.6.11.0025 / 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E
LACERDA MT
RESPONSÁVEL: PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SANDER MARCIO FERNANDES LEITE - MT26025/O
DESPACHO
Homologo a autuação, na classe Petição, nos termos do art. 83, §2º, inciso II, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
Determino o processamento nos termos do artigo 83 e parágrafos da Resolução TSE nº 23.553
/2017.
Cumpra. Às providências.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600026-58.2020.6.11.0025
JUSTIÇA ELEITORAL 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600026-58.2020.6.11.0025 / 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E
LACERDA MT
RESPONSÁVEL: PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SANDER MARCIO FERNANDES LEITE - MT26025/O
DESPACHO
Homologo a autuação, na classe Petição, tendo em vista que a nova classe processual prevista na
Resolução TSE nº 23.604/2019 ainda não foi criada no PJE.
Tendo em vista tratar-se de declaração de ausência de movimentação financeira, determino o
processamento nos termos do art. 58, §1º, V, e seguintes da Resolução TSE nº 23.604/2017.
Cumpra. Às providências.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600014-44.2020.6.11.0025
JUSTIÇA ELEITORAL 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600014-44.2020.6.11.0025 / 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E
LACERDA MT
RESPONSÁVEL: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SANDER MARCIO FERNANDES LEITE - MT26025/O
DESPACHO Visto etc, Trato de pedido de regularização de contas julgadas não prestadas. Chamo
o feito à ordem e determino o processamento nos termos do art. 58, §1º, V, e seguintes da
Resolução TSE nº 23.604/2019. Cumpra. Às providências. CLAUDIO DEODATO RODRIGUES
PEREIRA Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600013-59.2020.6.11.0025
JUSTIÇA ELEITORAL 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
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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JUSTIÇA ELEITORAL 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600013-59.2020.6.11.0025 / 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E
LACERDA MT
RESPONSÁVEL: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SANDER MARCIO FERNANDES LEITE - MT26025/O
DESPACHO
Visto etc,
Trata-se de processo da classe Petição, com o fim de regularização de contas não prestadas da
Eleição 2018, que já foi definitivamente julgado, de modo que operou-se a coisa julgada, o que
impede a reanálise das contas.
O dever de apresentar contas permanece, e o procedimento deve observar o rito do art. 83 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, e não análise técnica do art. 71.
Assim, chamo o feito à ordem e determino a realização dos atos previstos nos parágrafos do art.
83 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600006-67.2020.6.11.0025
JUSTIÇA ELEITORAL 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600006-67.2020.6.11.0025 / 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E
LACERDA MT
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
Advogado do(a) REQUERENTE: SANDER MARCIO FERNANDES LEITE - MT26025/O
DESPACHO Visto etc, Trato de pedido de regularização de contas julgadas não prestadas. Chamo
o feito à ordem e determino o processamento nos termos do art. 58, §1º, V, e seguintes da
Resolução TSE nº 23.604/2019. Cumpra. Às providências. CLAUDIO DEODATO RODRIGUES
PEREIRA Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600027-43.2020.6.11.0025
JUSTIÇA ELEITORAL 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600027-43.2020.6.11.0025 / 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E
LACERDA MT
RESPONSÁVEL: PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SANDER MARCIO FERNANDES LEITE - MT26025/O
DECISÃO
Homologo a autuação, na classe Petição, tendo em vista que a nova classe processual prevista na
Resolução TSE nº 23.604/2019 ainda não foi criada no PJE.
Tendo em vista tratar-se de declaração de ausência de movimentação financeira, determino o
processamento nos termos do art. 58, §1º, V, e seguintes da Resolução TSE nº 23.604/2017.
Cumpra. Às providências.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600031-80.2020.6.11.0025
JUSTIÇA ELEITORAL 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT

PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600031-80.2020.6.11.0025 / 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES 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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PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600031-80.2020.6.11.0025 / 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E
LACERDA MT
RESPONSÁVEL: PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SANDER MARCIO FERNANDES LEITE - MT26025/O
DESPACHO
Homologo a autuação, na classe Petição, tendo em vista que a nova classe processual prevista na
Resolução TSE nº 23.604/2019 ainda não foi criada no PJE.
Certifique o julgamento das contas partidárias anuais da agremiação partidária no exercício 2015.
Em caso de omissão, tendo em vista tratar-se de declaração de ausência de movimentação
financeira, determino o processamento nos termos do art. 58, §1º, V, e seguintes da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
Cumpra. Às providências.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600002-30.2020.6.11.0025
JUSTIÇA ELEITORAL 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600002-30.2020.6.11.0025 / 025ª ZONA
ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
REQUERENTE: LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) REQUERENTE: SANDER MARCIO FERNANDES LEITE - MT26025/O
DECISÃO
Trata-se de prestação de contas de campanha da Eleição 2012, regido pela Resolução 23.376
/2012.
Proceda a serventia a retificação da autuação conforme determinado no ID 550051.
Referente a tal pleito, além dos documentos assinados pelo candidato, é necessária a
apresentação das contas em mídia física, para que a justiça eleitoral possa recebê-la no sistema
de prestação de contas 2012.
Assim, intime o prestador de contas, via advogado em publicação no DJE, para apresentar a mídia
no cartório, no prazo de 10 dias.
Não obstante a isso, ressalte-se que a Portaria nº 122/2020, suspende a realização de audiências
até 30/4/2020, e os prazos processuais até 31/3/2020, podendo ser prorrogados, conforme
recomendações sanitárias em razão da COVID-19.
Cumpra. Às providências.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600028-28.2020.6.11.0025
JUSTIÇA ELEITORAL 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600028-28.2020.6.11.0025 / 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E
LACERDA MT
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
DESPACHO

Processo de prestação de contas tem caráter jurisdicional, conforme previsto no art. 37, 6º, da Lei
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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Processo de prestação de contas tem caráter jurisdicional, conforme previsto no art. 37, 6º, da Lei
9096/1995.
A petição inicial sequer foi subscrita por advogado.
Há um pedido generalíssimo de revogação de suspensão de órgão partidário, supostamente
determinado pela justiça eleitoral, sem se mencionar nenhum número de processo, nenhuma
sentença, nenhuma data, nem ao menos se foi nos autos de uma prestação de contas partidária
anual ou referente a contas de campanha eleitoral, sem mencionar a respectiva Resolução do TSE
aplicável ao caso.
Não há descrição, portanto, de causa de pedir nem remota, nem próxima, que são determinantes
para a própria existência do processo, tendo em vista que a ADI 6032 foi julgada em 5/12/2019, ata
publicada em 13/12/2019, e, obviamente, não se aplica a sentenças transitadas em julgado
proferidas em momento anterior à decisão do controle concentrado pela Suprema Corte.
Ademais, está no dispositivo do acórdão que a interpretação conforme afastou a incidência dos
seguintes dispositivos: 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, ou seja, limitada está às
Resoluções de Prestação de Contas partidárias anuais e à Resolução de fusão, incorporação e
transformação de partidos políticos, mantidas intocáveis as Resoluções de prestações de contas
de campanhas eleitorais, como é o caso da Resolução 23.553/2017 (Eleição 2018 - art. 83, inciso
II) por exemplo.
Por fim, tendo em vista o mencionado caráter jurisdicional da sentença que julga processo de
prestação de contas, proceda a subsunção lógica entre fatos e normas, e defina principalmente o
fundamento jurídico capaz de afastar a coisa julgada eventualmente existente onde se determinou
suspensão do órgão partidário.
Assim, determino a intimação da parte, via intimação no DJE em nome do advogado mencionado
na procuração juntada ID 643619, para emendar a inicial, no prazo de 3 dias e sob pena de
indeferimento:
1) a subscrição da petição inicial e de eventual emenda por advogado, a fim de atender ao
requisito da capacidade postulatória (art. 103, CPC) ;
2) descreva os fundamentos de fato e de direito que justifiquem uma tutela jurisdicional;
3) estabeleça a identificação precisa do pedido de tutela jurisdicional.
Intime. Cumpra. Às providências.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600029-13.2020.6.11.0025
JUSTIÇA ELEITORAL 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600029-13.2020.6.11.0025 / 025ª ZONA
ELEITORAL DE PONTES E LACERDA 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 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
DESPACHO Está na petição inicial que se trata de prestação de contas partidária anual do
exercício 2018 (ID 643825). No entanto, anexo à exordial está relatório de prestação de contas
eleitoral, da Eleição 2018 (ID 643833). Segundo informação certificada no ID 679991, o partido
teve contas julgadas NÃO PRESTADAS no ano de 2018 em dois processos: nos autos nº 3773.2019.6.11.0025 nas contas eleitorais, e autos nº 98-31.2019.6.11.0025 nas contas partidárias
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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73.2019.6.11.0025 nas contas eleitorais, e autos nº 98-31.2019.6.11.0025 nas contas partidárias
anuais. Ademais, o instrumento de procuração ID 643827 foi assinado pelos representantes do
órgão partidário no âmbito estadual (ID 680213), enquanto que a prestação de contas (ID 643833)
está subscrita pelos representantes do órgão partidário municipal. Diante do exposto, intime o
órgão partidário, via DJE em nome do advogado que subscreve a inicial, para, no prazo de 3 dias e
sob pena de indeferimento, emendar a petição inicial, com o objetivo de corrigir/esclarecer: 1)
identificação e regularização da parte autora, da representação processual e instrumento de
procuração; 2) a natureza da prestação de contas e a regularização do julgamento de qual
processo se refere. Cumpra. Às providências. CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA Juiz
Eleitoral

PROCESSO 0600030-95.2020.6.11.0025
JUSTIÇA ELEITORAL 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600030-95.2020.6.11.0025 / 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E
LACERDA MT
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
DESPACHO
Processo de prestação de contas tem caráter jurisdicional, conforme previsto no art. 37, 6º, da Lei
9096/1995.
A petição inicial sequer foi subscrita por advogado. Está na identificação ao final da petição inicial
"Representado por sua presidente Sonia de Paula e Silva", mas a certidão do SGIP (ID 680239)
identifica a presidente SONIA RUBIO DA ROCHA.
Há um pedido generalíssimo de revogação de suspensão de órgão partidário, supostamente
determinado pela justiça eleitoral, sem se mencionar nenhum número de processo, nenhuma
sentença, nenhuma data, nem ao menos se foi nos autos de uma prestação de contas partidária
anual ou referente a contas de campanha eleitoral, sem mencionar a respectiva Resolução do TSE
aplicável ao caso.
Não há descrição, portanto, de causa de pedir nem remota, nem próxima, que são determinantes
para a própria existência do processo, tendo em vista que a ADI 6032 foi julgada em 5/12/2019, ata
publicada em 13/12/2019, e, obviamente, não se aplica a sentenças transitadas em julgado
proferidas em momento anterior à decisão do controle concentrado pela Suprema Corte.
Ademais, está no dispositivo do acórdão que a interpretação conforme afastou a incidência dos
seguintes dispositivos: 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, ou seja, limitada está às
Resoluções de Prestação de Contas partidárias anuais e à Resolução de fusão, incorporação e
transformação de partidos políticos, mantidas intocáveis as Resoluções de prestações de contas
de campanhas eleitorais, como é o caso da Resolução 23.553/2017 (Eleição 2018 - art. 83, inciso
II) por exemplo.
Por fim, tendo em vista o mencionado caráter jurisdicional da sentença que julga processo de
prestação de contas, proceda a subsunção lógica entre fatos e normas, e defina principalmente o
fundamento jurídico capaz de afastar a coisa julgada eventualmente existente onde se determinou
suspensão do órgão partidário.
Assim, determino a intimação da parte, via intimação no DJE em nome do advogado mencionado
na procuração juntada ID 644053, para emendar a inicial, no prazo de 3 dias e sob pena de
indeferimento:
1) a subscrição da petição inicial e de eventual emenda por advogado, a fim de atender ao
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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1) a subscrição da petição inicial e de eventual emenda por advogado, a fim de atender ao
requisito da capacidade postulatória (art. 103, CPC), bem como instrumento de procuração
assinado pelos representantes legais da agremiação partidária;
2) descreva os fundamentos de fato e de direito que justifiquem uma tutela jurisdicional;
3) estabeleça a identificação precisa do pedido de tutela jurisdicional.
Intime. Cumpra. Às providências.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600032-65.2020.6.11.0025
JUSTIÇA ELEITORAL 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600032-65.2020.6.11.0025 / 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E
LACERDA MT
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO SOLIDARIEDADE
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - MT11758/O
DESPACHO
Processo de prestação de contas tem caráter jurisdicional, conforme previsto no art. 37, 6º, da Lei
9096/1995.
Não há instrumento de procuração que constitua o causídico a representação processual da parte
em juízo.
Há um pedido generalíssimo de revogação de suspensão de órgão partidário, supostamente
determinado pela justiça eleitoral, sem se mencionar nenhum número de processo, nenhuma
sentença, nenhuma data, nem ao menos se foi nos autos de uma prestação de contas partidária
anual ou referente a contas de campanha eleitoral, sem mencionar a respectiva Resolução do TSE
aplicável ao caso.
Não há descrição, portanto, de causa de pedir nem remota, nem próxima, que são determinantes
para a própria existência do processo, tendo em vista que a ADI 6032 foi julgada em 5/12/2019, ata
publicada em 13/12/2019, e, obviamente, não se aplica a sentenças transitadas em julgado
proferidas em momento anterior à decisão do controle concentrado pela Suprema Corte.
Ademais, está no dispositivo do acórdão que a interpretação conforme afastou a incidência dos
seguintes dispositivos: 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, ou seja, limitada está às
Resoluções de Prestação de Contas partidárias anuais e à Resolução de fusão, incorporação e
transformação de partidos políticos, mantidas intocáveis as Resoluções de prestações de contas
de campanhas eleitorais, como é o caso da Resolução 23.553/2017 (Eleição 2018 - art. 83, inciso
II) por exemplo.
Por fim, tendo em vista o mencionado caráter jurisdicional da sentença que julga processo de
prestação de contas, proceda a subsunção lógica entre fatos e normas, e defina principalmente o
fundamento jurídico capaz de afastar a coisa julgada eventualmente existente onde se determinou
suspensão do órgão partidário.
Assim, determino a intimação da parte, via intimação no DJE em nome do advogado mencionado
na procuração juntada ID 643619, para emendar a inicial, no prazo de 3 dias e sob pena de
indeferimento:
1) a constituição regular de advogado, por meio de instrumento de procuração, a fim de atender ao
requisito da capacidade postulatória (art. 103, CPC) ;
2) descreva os fundamentos de fato e de direito que justifiquem uma tutela jurisdicional;
3) estabeleça a identificação precisa do pedido de tutela jurisdicional.
Intime. Cumpra. Às providências.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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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CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600033-50.2020.6.11.0025
JUSTIÇA ELEITORAL 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600033-50.2020.6.11.0025 / 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E
LACERDA MT
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO SOLIDARIEDADE
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - MT11758/O
DESPACHO
Processo de prestação de contas tem caráter jurisdicional, conforme previsto no art. 37, 6º, da Lei
9096/1995.
Não há instrumento de procuração que constitua o causídico a representação processual da parte
em juízo.
Há um pedido generalíssimo de revogação de suspensão de órgão partidário, supostamente
determinado pela justiça eleitoral, sem se mencionar nenhum número de processo, nenhuma
sentença, nenhuma data, nem ao menos se foi nos autos de uma prestação de contas partidária
anual ou referente a contas de campanha eleitoral, sem mencionar a respectiva Resolução do TSE
aplicável ao caso.
Não há descrição, portanto, de causa de pedir nem remota, nem próxima, que são determinantes
para a própria existência do processo, tendo em vista que a ADI 6032 foi julgada em 5/12/2019, ata
publicada em 13/12/2019, e, obviamente, não se aplica a sentenças transitadas em julgado
proferidas em momento anterior à decisão do controle concentrado pela Suprema Corte.
Ademais, está no dispositivo do acórdão que a interpretação conforme afastou a incidência dos
seguintes dispositivos: 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, ou seja, limitada está às
Resoluções de Prestação de Contas partidárias anuais e à Resolução de fusão, incorporação e
transformação de partidos políticos, mantidas intocáveis as Resoluções de prestações de contas
de campanhas eleitorais, como é o caso da Resolução 23.553/2017 (Eleição 2018 - art. 83, inciso
II) por exemplo.
Por fim, tendo em vista o mencionado caráter jurisdicional da sentença que julga processo de
prestação de contas, proceda a subsunção lógica entre fatos e normas, e defina principalmente o
fundamento jurídico capaz de afastar a coisa julgada eventualmente existente onde se determinou
suspensão do órgão partidário.
Assim, determino a intimação da parte, via intimação no DJE em nome do advogado mencionado
na procuração juntada ID 643619, para emendar a inicial, no prazo de 3 dias e sob pena de
indeferimento:
1) a constituição regular de advogado, por meio de instrumento de procuração, a fim de atender ao
requisito da capacidade postulatória (art. 103, CPC) ;
2) descreva os fundamentos de fato e de direito que justifiquem uma tutela jurisdicional;
3) estabeleça a identificação precisa do pedido de tutela jurisdicional.
Intime. Cumpra. Às providências.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 33ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÃO GERAL DE 2018
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PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÃO GERAL DE 2018
PROCESSO:

0600001-55.2019.6.11.0033

ELEIÇÃO

2018

PARTIDO:

10 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

MUNICÍPIO:

PEIXOTO DE AZEVEDO/MT

ADVOGADO(A):

DIEGO OSMAR PIZZATTO - OAB/MT 11.094

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Trata-se de Prestação de Contas referente à Eleição Geral de 2018, da agremiação partidária em
apreço, a qual alegou a não movimentação de recursos na campanha supramencionada.
Esta unidade técnica procedeu ao exame da prestação de contas, em consonância com o disposto
na Resolução TSE 23.553/2018, certificando o que se segue:
Resolução nº. 23.553/2018:

Resultado:

I - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados Certificado a inexistência de
para a Justiça Eleitoral, na forma do art. 52, III;
II - a publicação de edital no DJE-TRE/MT, facultando a qualquer
interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do
edital, a apresentação de impugnação, que deve ser apresentada
em petição fundamentada e acompanhada das provas, que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período;

extrato bancário - fl. 07.
Publicação efetuada no DJETRE/MT - fl. 08.
Certidão

de

não

apresentação de impugnação
- fl. 09.

III - a colheita e certificação nos autos das informações relativas
ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada Não houve, conforme conta
e/ou de origem não identificada e com os demais dados às fls.07.
disponíveis;
Diante do exposto, com fundamento no resultado dos exames ora relatados e nos termos da
Resolução TSE n.º 23.553/2018, art. 77, I, manifesta-se pela APROVAÇÃO da presente prestação
de contas, em virtude da comprovada ausência de movimentação financeira.
Peixoto de Azevedo/MT, 20 de março de 2020.
EULA BARROS TEIXEIRA
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria 03/2017/33ªZE/MT

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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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E, para que 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 57ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
PROCESSO Nº 0600008-38.2020.6.11.0057 - CLASSE: PET
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL / PL - DIRETORIO ESTADUAL DE MATO GROSSO,
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Advogada do(a) REQUERENTE: NATHALIA NASCIMENTO PAREDES PISTORELLO - MT19.153
DECISÃO
Visto etc.
Trata-se de pedido de regularização de situação de inadimplência mediante prestação de contas
apresentada pelo diretório estadual do PARTIDO LIBERAL, referente às contas do Exercício
Financeiro de 2016 no Município de Paranatinga, cumulada com pedido de concessão de tutela de
evidência.
Inicialmente, esclareço que, não obstante o Tribunal Superior Eleitoral tenha publicado a
Resolução nº 23.615/2020, que suspende os prazos processuais no âmbito da Justiça Eleitoral até
o dia 30/04/2020 (art. 5º), entendo aplicável ao caso sub judice a disposição constante no art. 4º, II,
da Resolução supracitada, que garante a apreciação dos pedidos de medidas liminares e de
antecipação de tutela no período de Plantão Extraordinário.
Nos termos do art. 311, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de evidência será concedida,
independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo",
nas hipóteses em que:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de
depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação
de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito
do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Diante disso, entendo que o caso em análise não se enquadra em hipótese cabível de concessão
de tutela de evidência. Ressalte-se que a hipótese mencionada expressamente na exordial como
aplicável à espécie (art. 311, IV, CPC), inclusive, não está incluída nas situações em que o juiz
pode decidir liminarmente (art. 311, parágrafo único, CPC).
Entretanto, diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI
6.032, no sentido de afastar "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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro" (ADI 6.032, julgada pelo Plenário do STF, em
05/12/2019), entendo aplicável ao caso a tutela de urgência, uma vez que o perigo de dano resta
inequívoco caso se aguarde até o final do trâmite da ação para que seja determinada a retirada da
suspensão do registro do órgão partidário municipal nos sistemas da Justiça Eleitoral.
Por todo o exposto, com fulcro no princípio da fungibilidade, que rege o instituto da tutela
provisória, e nos termos do art. 300, do CPC, CONCEDO a TUTELA DE URGÊNCIA na
modalidade antecipada e DETERMINO, em caráter provisório, a sustação do efeito previsto no art.
48, §2º, apenas no que tange à suspensão do registro do Partido Liberal (PL) de Paranatinga.
Proceda-se às comunicações necessárias para o restabelecimento do Partido Liberal de
Paranatinga no Sistema de Informações Partidárias.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, à serventia eleitoral para continuidade da análise da regularização da prestação de contas
do partido
Cumpra. Às providências.
Paranatinga-MT, 24 de março de 2020.
FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA
Juiz Eleitoral, em substituição
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