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ATOS DA DIRETORIA GERAL
ORDENS DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO Nº 26/2020
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 3º, inciso III, alínea "a", da Portaria nº 117, de 18 de abril de
2018,
CONSIDERANDO o que consta do Processo SEI nº 195.2020-4,
RESOLVE
Art. 1º Tornar pública a lotação da servidora requisitada LINDALVA DOS SANTOS CANTUÁRIO
CAIRES na Seção de Taquigrafia vinculada à Coordenadoria de Apoio ao Pleno e JulgamentoCAPJ, a partir de 11.05.2020.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua assinatura.
Cuiabá-MT, 19 de maio de 2020.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PROCESSO 0600377-43.2019.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA (Resolução n° 2443, TRE-MT)
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - PJE nº 0600377-43.2019.6.11.0000
Origem: Nova Ubiratã - MT
RELATOR: Presidente - Desembargador Gilberto Giraldelli
PARTES DO PROCESSO:
INTERESSADO: DILMAR DAL BOSCO Advogados do(a) INTERESSADO: ANA ELIZABETH
SOARES DA SILVA ESPIGARES - MT21312/O, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - MT23572
/A, GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - MT21393/O, ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE
OLIVEIRA - MT21518/O, OMAR KHALIL - MT11682/O, JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO MT6605/O, WILLIAM KHALIL - MT6487/O, LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - MT19460/O
INTERESSADO: MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA, MUNICIPIO DE SORRISO Advogados do(a)
INTERESSADO: DIEGO BIANCHINI - MT24656/O, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - MT7868/A,
OSVALDO PEREIRA BRAGA - MT6013/O Advogados do(a) INTERESSADO: ESLEN PARRON
MENDES - MT17909/O, EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - MT18159/O, EVANDRO
GERALDO VOZNIAK - MT12979/O, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - MT15741/O, ALEX
SANDRO MONARIN - MT7874/B, DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS - MT12671/O
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam intimados os interessados de que o processo
em referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará no dia 26/05/2020 às
09:00h na Sala virtual de sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o decurso
do prazo de 24 (vinte e quatro) horas da publicação, conforme dispõe o art. 60 do RI/TRE/MT (art.
18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de 2016).
Informações:
1. As sessões são transmitidas ao vivo. Acompanhe por meio do endereço eletrônico: http://www.
tre-mt.jus.br/servicos-judiciais/sessoes-de-julgamento/ao-vivo.
2. Pedidos de sustentação oral:
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2. Pedidos de sustentação oral:
2.1. Os advogados interessados em sustentar oralmente suas razões devem requerer a inscrição
por meio do formulário eletrônico até 1 (uma) hora antes do início da sessão.
2.2. Instalar previamente o aplicativo "zoom.us" em um aparelho celular ou no computador.
2.3. Aguardar o recebimento do link pelo e-mail informado, para o acesso à sala de
videoconferência no dia e horário da sessão, que será realizada por meio do aplicativo "zoom.us".
Após, clique no link recebido e entre na sala virtual.
2.4. O advogado requerente deverá validar o pedido no dia da sessão, até 15 (quinze) minutos
antes do seu início, por meio do acesso à sala de videoconferência ou pelo e-mail: capj@tre-mt.jus.
br.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600329-84.2019.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o(a) seguinte
despacho: DESPACHO ID Nº 3170122
Vistos.
Não tendo havido qualquer requerimento/apelo por parte do Impetrante em sua petição de id.
3114922, retornem os autos à Secretaria Judiciária para que seja certificado o trânsito em julgado
do v. Acórdão.
Oportunamente, arquive-se, com as cautelas legais.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS Relator

PROCESSO 0600217-81.2020.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PETIÇÃO nº 0600217-81.2020.6.11.0000
REQUERENTE: ELSON CANDIDO BARBOZA ADVOGADO: DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB/MT22319/O REQUERIDO: SOLIDARIEDADE - SD FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional
Eleitoral
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de pedido de regularização de filiação partidária, formalizado por Elson Cândido Barboza,
por meio da qual visa cancelar o seu registro junto ao Partido Solidariedade e, por consequência,
efetivar o seu vínculo ao Partido Democrático Trabalhista.
Apresenta documentos, como fichas de filiação e espelhos de consulta realizada nos sistemas da
Justiça Eleitoral.
Com efeito, como o pedido versa sobre filiação partidária realizada perante órgão municipal, e
sendo o respectivo Juízo Eleitoral da Zona do filiado competente para o processamento da
demanda (Resolução TSE n.º 23.596/2019), falece-se a este egrégio Sodalício conhecer da
pretensão em comento.
Com essas breves considerações, declino da competência para processar e julgar este feito, e, por
força do princípio da economia, determino a remessa dos autos ao Juízo da 45ª Zona Eleitoral de
Mato Grosso.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2020 - n. 3164

Cuiabá, quinta-feira, 21 de maio de 2020

4

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator

PROCESSO 0600130-96.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0600130-96.2018.6.11.0000
REQUERENTE: PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - DIRETÓRIO ESTADUAL DE
MATO GROSSO ADVOGADO: LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB/MT5073 REQUERENTE: JOSE
ANTONIO GONCALVES VIANA ADVOGADO: LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB/MT5073
ADVOGADO: BARBARA FERREIRA ARAUJO - OAB/MT20170/O REQUERENTE: NELSON
ANTONIO PAIM ADVOGADO: BARBARA FERREIRA ARAUJO - OAB/MT20170/O ADVOGADO:
LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB/MT5073 REQUERENTE: LEONICE DE SOUZA LOTUFO
ADVOGADO: BARBARA FERREIRA ARAUJO - OAB/MT20170/O ADVOGADO: LOURIVAL
RIBEIRO FILHO - OAB/MT5073 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO/DECISÃO de ID nº 3170322:
"Vistos.
Nos termos do art. 40, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.604/2019, intime-se o requerente para,
querendo, oferecer suas alegações finais, no prazo de 5 (cinco) dias; decorrido este prazo, com ou
sem as alegações, abra-se vista à d. Procuradoria Regional Eleitoral para emissão de parecer, no
mesmo prazo, na forma do art. 40, inciso II, do supracitado normativo.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator"
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
ÂNGELA APARECIDA GABANA DE QUEIROZ
Coordenadora de Registros e Informações Processuais

PROCESSO 0601260-24.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o(a) seguinte
acórdão:
ACÓRDÃO N° 27852
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601260-24.2018.6.11.0000 - Cuiabá - MATO GROSSO
[Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual]
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 CLARILCE ALMEIDA DE CAMPOS DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: CLARILCE ALMEIDA DE CAMPOS ADVOGADO: RAFAEL SOUZA NUNES - OAB
/MT14676/O ADVOGADO: RANIELE SOUZA MACIEL - OAB/MT23424/O ADVOGADO:
EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - OAB/MT8548 ADVOGADO: LUCIANE ROSA DE
SOUZA - OAB/MT15779/O ADVOGADO: JOSE ANTONIO ROSA - OAB/MT005493 FISCAL DA
LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: DOUTOR SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
ELEIÇÕES

2018.

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS.

CARGO

DEPUTADO

ESTADUAL.

INCONSISTÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. IRREGULARIDADE FORMAL. DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA SEM
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DOS RECURSOS
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COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. VALOR CORRESPONDENTE AO TOTAL DOS RECURSOS
PÚBLICOS RECEBIDOS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM
CAMPANHA QUE SUPERAM O VALOR DO PATRIMÔNIO DECLARADO POR OCASIÃO DO
REGISTRO DE CANDIDATURA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS NOMES CONSTANTES DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS E OS REGISTROS NO SPCE. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES
DE NATUREZA GRAVE. COMPROMETIMENTO DA HIGIDEZ DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
DESAPROVAR AS CONTAS DA CANDIDATA.
Cuiabá, 15/05/2020.
DOUTOR SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR Relator.

ATOS DA 3ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600009-88.2020.6.11.0003
JUSTIÇA ELEITORAL 003ª ZONA ELEITORAL DE ROSÁRIO OESTE MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600009-88.2020.6.11.0003 / 003ª ZONA ELEITORAL DE ROSÁRIO
OESTE MT
RESPONSÁVEL: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - MT6730/O
SENTENÇA
Tratam os presentes autos de requerimento de regularização prestação de contas do PDT Jangada/MT, relativa às Eleições Gerais de 2018, que foi julgada como NÃO PRESTADAS,
conforme o processo: 16-66.2019.6.11.0003.
O referido órgão partidário deixou de prestar as contas. As contas finais foram apresentadas
intempestivamente. Foram publicadas as contas de campanha no Edital nº 09/2020, no DJE do
TRE-MT nº 3132/2020, dando publicidade as contas e abrindo-se prazo para impugnação em
atenção ao artigo 59 da Res. TSE nº 23.553/2017.
Decorrido o prazo do aludido edital sem impugnação, sobreveio o parecer técnico conclusivo, no
qual a unidade técnica manifestou pela: "...REGULARIZAÇÃO da Prestação de Contas de
Campanha Eleitoral de 2018 do PDT de Jangada - MT, com o restabelecimento do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e reversão da suspensão do registro ou da anotação do
órgão de direção municipal...".
Por fim, o Ministério Público Eleitoral também opinou pela regularização das presentes Contas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o relato.
Decido.
Inicialmente, vale salientar que a análise técnica da prestação de contas visa, notadamente,
detectar eventual existência de recursos de fontes vedadas, eventual existência de recursos de
origem não identificada, ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos
oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e outras
irregularidades de natureza grave, consoante o artigo 83, § 2º, V, da Res. TSE nº 23.553/2017.
No caso em tela, o parecer técnico apontou que:
1) Não houve repasse ou distribuição de recursos do fundo partidário ao partido em análise;
2) Não foi constatada movimentação financeira do referido órgão partidário nos meses de janeiro a
dezembro de 2018;
3) No Extrato de Prestação de Contas Final apresentado não há recurso estimável em dinheiro;
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3) No Extrato de Prestação de Contas Final apresentado não há recurso estimável em dinheiro;
4) Não foi constatado recebimento direto ou indireto de fontes vedadas e não foi constatado
recebimento de recursos de origem não identificada;
5) ao final, manifestou-se pela regularização da Prestação de Contas de Campanha Eleitoral de
2018.
Com efeito, consoante o exame técnico e a manifestação ministerial, a regularização da Prestação
de Contas de Campanha Eleitoral de 2018 é a medida que se impõe no caso. Isso porque as
impropriedades de "não prestação de contas parcial" e "apresentação das contas finais fora do
prazo" são de cunho formal e não comprometem a lisura das contas, especialmente porque foram
sanadas com a apresentação das contas finais, permitindo, assim, a fiscalização e análise das
contas pela Justiça Eleitoral e pelo fiscal da lei.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de REGULARIZAÇÃO das contas relativo às Eleições Gerais de
2018 à época julgadas não prestadas, para doravante cancelar as sanções de proibição de
recebimento de valores do Fundo Partidário e suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção municipal do PDT de Jangada, caso sobre o Partido Político não recaia outra situação
impeditiva.
P.R.I.C.
CIÊNCIA ao MPE.
Proceda-se ao lançamento desta decisão no SICO.
Encaminhe-se cópia dessa decisão ao TRE/MT para reversão da suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção municipal, e comuniquem-se ao diretório nacional e regional do PDT
através dos e-mails cadastrados no SGIP para informar que houve o restabelecimento do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário ao respectivo órgão municipal.
Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.
SUELEN BARIZON HARTMANN
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600014-13.2020.6.11.0003
Edital nº 014/2020
A Exma. Senhora Juíza Eleitoral da 3ª Zona Eleitoral - MT, Dra. Suelen Barizon Hartmann, no uso
de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o órgão
partidário e respectivos responsáveis apresentaram a DECLARAÇÃO DE AUSENCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, referentes ao exercício financeiro de 2019, ficando facultado a
qualquer interessado, no prazo de 03 dias, contados da publicação deste 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.
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não seja alegada ignorância,
expediu-se o presente edital que será afixado no átrio do Cartório Eleitoral, assim como no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Rosário Oeste, Estado de Mato Grosso, aos vinte dias do mês de
maio do ano de dois mil e vinte. Eu, ___ José dos Santos Barreto, Chefe de Cartório, o expedi por
delegação, nos termos da Portaria nº 02/2015/3ªZE-MT.
José dos Santos Barreto
Chefe de Cartório

ATOS DA 4ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
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EDITAIS
PROCESSO 0600015-92.2020.6.11.0004
JUSTIÇA ELEITORAL 004ª ZONA ELEITORAL DE POCONÉ MT
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060001592.2020.6.11.0004 / 004ª ZONA ELEITORAL DE POCONÉ MT
INTERESSADO: ANTONIA DA COSTA MAGALHAES
REQUERIDO: #-JUÍZO DA 4ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
SENTENÇA
Vistos, etc.
Tratam os autos sobre duplicidade/pluralidade de inscrições eleitorais, atribuídas à eleitora
ANTONIA DA COSTA MAGALHÃES.
Em sua informação, o chefe de cartório dá conta de que a pluralidade foi ocasionada em virtude de
geração indevida de nova inscrição à eleitora durante tratamento de requerimento via título net.
Decido.
Em consulta aos espelhos das inscrições, constata-se que se tratam da mesma pessoa.
Prevê a Resolução TSE 21.538/2003, em seu art. 40:
Art. 40. Identificada situação em que um mesmo eleitor possua duas ou mais inscrições liberadas
ou regulares, agrupadas ou não pelo batimento, o cancelamento de uma ou mais delas deverá,
preferencialmente, recair:
I na inscrição mais recente, efetuada contrariamente às instruções em vigor;
II na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor;
III naquela cujo título não haja sido entregue ao eleitor;
IV naquela cujo título não haja sido utilizado para o exercício do voto na
última eleição;
V na mais antiga
No caso em tela, verifica-se que:
Os documentos apresentados pela eleitora servem tanto à operação de alistamento quanto para a
revisão dos dados;
Percebe-se que o intento da eleitora era revisar os dados da inscrição visando regularizá-la, pois
encontrava-se cancelada;
Não há possibilidade de novo requerimento ser aberto de forma remota, vez que o cadastro
eleitoral teve encerrado o prazo de movimentação de inscrições em 06/05/2020;
Vez que a duplicidade foi ocasionada tanto por cadastramento, quanto por processamento
incorreto de requerimento da eleitora, sendo o processamento responsabilidade da serventia, bem
como buscando evitar maiores prejuízos, determino a manutenção e regularização da inscrição
mais antiga, e o consectário cancelamento da inscrição mais recente.
Efetive-se as anotações necessárias no sistema ELO.
Comunique-se à eleitora.
Após, arquive-se, com as anotações pertinentes.
P.R.I.C.
Poconé, 15 de maio de 2020.
Kátia Rodrigues Oliveira
Juíza Eleitoral

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
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PROCESSO 0600063-36.2020.6.11.0009
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600063-36.2020.6.11.0009 / 009ª ZONA
ELEITORAL DE BARRA DO GARÇAS MT
IMPETRANTE: JOSE CARLOS FARIA CARDOSO
Advogado do(a) IMPETRANTE: SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - MT16653/O
IMPETRADO: #-PRESIDENTE DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA DE
BARRA DO GARÇAS - MT
DECISÃO
DISPOSITIVO: Posto isso, não sendo matéria afeta à direito eleitoral propriamente dito, declino da
competência para a justiça comum.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Barra do Garças, 19 de maio de 2020
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 21ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600027-89.2019.6.11.0021
PARECER TÉCNICO
Tratam os presentes autos da prestação de contas do Diretório Municipal do PRB de Tapurah MT,
relativa às Eleições Gerais 2018.
Da análise da prestação de contas apresentada pelo PARTIDO POLÍTICO, constatou-se:
1. A prestação de contas foi entregue fora do prazo legal;
2. Não foram informadas quaisquer espécies de movimentações de recursos, quer financeiros,
quer estimáveis em dinheiro;
3. Não foram apresentados extratos bancários, visto que, como informou o prestador das contas
(id. 188901), não houve movimentação bancária e, consequentemente, não houve abertura de
conta bancária específica para a campanha, contrariando o disposto no art. 10 da Resolução TSE
n.º 23.553/2017;
4. O presidente e tesoureiro do diretório estadual do PRB-MT não assinaram as peças da
prestação de contas, em que pese informar na nota explicativa que houve assinatura dos referidos
representantes partidários (ID. 188902)
Assim, considerando o resultado do exame técnico empreendido na prestação de contas,
manifesta-se esta analista pela intimação da agremiação partidária estadual para que regularize a
falha constatada no item 04.
É o Parecer.
Lucas do Rio Verde, 19 de fevereiro de 2020.
Marcela Ramalho Teixeira Muniz
Chefe de Cartório 21ª ZE/MT

ATOS DA 23ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE ALISTAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS
EDITAL N.º 020/2020
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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EDITAL N.º 020/2020
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS.
De ordem da MMª. Juíza Eleitoral da 23ª Zona Eleitoral, Drª. Giselda Regina Sobreira de O.
Andrade, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc;
Torna público a todos quantos do presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que se
encontra disponível no seguinte endereço: http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads
/anexos_de_normativos-edital-20-2020-2020052008164924892969069015a848a264c870cfbd286a2.pdf, a partir desta data, relação contendo os requerimentos
de alistamento e transferência com deferimento por este Juízo Eleitoral na segunda quinzena do
mês de abril de 2020, passando a contar, a partir da publicação no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral, o prazo de 10 dias para os delegados de qualquer partido político apresentarem recurso
dos pedidos de alistamento e transferência deferidos, nos termos do que dispõe o art. 17 § 1º e art.
18, § 5º, respectivamente, da Resolução 21.538/2003 do TSE.
E para que ninguém, possa alegar ignorância, expedi o presente Edital, que será afixado no lugar
de costume do Cartório eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Colíder/MT, aos 20 dias do mês de maio ano de 2020. Eu,
_______________, Carlos Gomes dos Santos, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente
edital, o qual subscrevo nos termos do delegado na Portaria 002/2018, deste Juízo.
CARLOS GOMES DOS SANTOS
Chefe de Cartório

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600014-50.2020.6.11.0023
JUSTIÇA ELEITORAL 023ª ZONA ELEITORAL DE COLÍDER MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600014-50.2020.6.11.0023 / 023ª ZONA ELEITORAL DE COLÍDER
MT
RESPONSÁVEL: EDNA CRISTINA VENANCIO
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - MT12491/B, CAMILA EMILY
DO NASCIMENTO SOUZA - MT19960/O, WELINGTON PEREIRA DA COSTA - MT21696/O,
FREDERICO STECCA CIONI - MT15848/A
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de pedido de regularização no cadastro eleitoral de eleitor que está com restrição para
obter quitação eleitoral em razão do julgamento como não prestada das contas de campanha,
referente ao pleito eleitoral de 2012.
A serventia eleitoral prestou informação ID 710148 Pág. 1-2.
Em despacho ID 712121, determinou-se abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral para
manifestação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favorável ao deferimento do pedido inicial e pugnou
pela regularização do cadastro eleitoral da requerente (ID 1147122 Pág. 1-3).
Vieram os autos conclusos.
Relatados e examinados.
Fundamento. Julgo.
Coube à Resolução TSE 23.376/2012 disciplinar a elaboração e a entrega das prestações de
contas nas Eleições de 2012.
Ao dispor sobre as peças e documentos a serem apresentados nas prestações de contas, a
Resolução TSE nº 23.376/2012 estabeleceu, em seu art. 40, XI, §§ 1º e 8º, c/c art. 41 e incisos, a
obrigatoriedade dos canhotos de recibos eleitorais, extratos bancários, documentos fiscais e
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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obrigatoriedade dos canhotos de recibos eleitorais, extratos bancários, documentos fiscais e
termos de doação e cessão, a fim de comprovar a regularidade das receitas e despesas da
campanha eleitoral. O que não foi cumprido, quando da apresentação das contas.
Diante disso, as contas foram julgadas não prestadas, conforme se denota da cópia da decisão ID
611662 Pág. 12-16, proferida nos Autos nº 838-39.2012.6.11.0023, com supedâneo no art. 51, IV,
c e § 1º, da Resolução TSE nº 23.376/2012.
Em razão do disposto no art. 53, I, da Resolução TSE nº 23.376/2012, a requerente ficou impedido
de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, o que se deu em 31/12/2016,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até efetiva apresentação das contas.
A requerente apresentou pedido de regularização e emissão de certidão de quitação eleitoral.
Pois bem, nos termos art. 53, I, da Resolução TSE nº 23.376/2012 a decisão que julgar as contas
eleitorais como não prestadas acarretará ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até
efetiva apresentação das contas .
De outra banda, dispões o § 2º do artigo 51 da Resolução citada que julgadas não prestadas, mas
posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada
a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao
término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 53 desta resolução .
Assim, nos termos do art. 51, § 2º, da Resolução TSE nº 23.476/2012, as contas devem ser
reapresentadas, mas não serão objeto de novo julgamento, sendo a sua apresentação
considerada apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral, ou seja,
obtenção de quitação eleitoral ao término da legislatura a qual o candidato concorreu.
A jurisprudência dos tribunais eleitorais é assente que as contas reapresentadas não serão objeto
julgado. Vejamos:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CONTAS NÃO PRESTADAS. APRESENTAÇÃO
POSTERIOR.

IMPOSSIBILIDADE

DE

NOVO

JULGAMENTO.

QUITAÇÃO

ELEITORAL.

CERTIDÃO. OBTENÇÃO. INVIABILIDADE. ART. 53, 1, DA RES.-TSE 23.376/2012. INTIMAÇÃO
PARA MANIFESTAÇÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO
CABIMENTO. SÚMULAS 7/STJ E 279/STF. DESPROVIMENTO. Julgadas as contas como não
prestadas, o candidato fica impedido de obter a certidão de quitação eleitoral, nos termos do art.
53, 1, da Res.-TSE 23.376/2012. Precedentes. A apresentação posterior das contas julgadas não
prestadas não será objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas
para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, a teor do
que dispõe o art. 51, § 21, da Res.-TSE 23.37612012. (AgR-Al 186-73/SP, ReI. Mm. Luciana
Lóssio, DJe de 28.4.2016).
ELEIÇÕES 2012. VEREADOR. CONTABILIDADE DE CAMPANHA. NÃO APRESENTAÇÃO NO
PRAZO LEGAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO
ELEITORAL.

NÃO

OBTENÇÃO.

APRESENTAÇÃO

EXTEMPORÂNEA

DAS

CONTAS.

PERMANÊNCIA DO DÉBITO COM A JUSTIÇA ELEITORAL ATÉ O TÉRMINO DA LEGISLATURA
PARA A QUAL CONCORREU. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO
POR MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Os candidatos têm o dever prestar contas à Justiça
Eleitoral, ainda que hajam renunciado à candidatura, desistido ou obtido seu pedido de registro
indeferido. 2. Nos termos do disposto no art. 51, § 2º, da Res. TSE nº 23.376/2012 julgadas não
prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento,
sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no
Cadastro Eleitoral ao término da legislatura . 3. Segundo consta do art. 53, inciso I, da referida
resolução, a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará [...] ao
candidato o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Ano 2020 - n. 3164

Cuiabá, quinta-feira, 21 de maio de 2020

11

resolução, a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará [...] ao
candidato o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas . 4. Na
lição de Hely Lopes Meirelles, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação
ao impetrante . 5. Negado seguimento ao recurso ordinário. (TSE RMS: 430947 Guarulhos/SP.
Relator: Min. Gilmar Ferreira Mendes. Data de julgamento: 02/0/2016. Data de publicação: DJE
Diário da justiça eletrônico, Tomo 178, 15/09/2016, p. 129-13).
RECURSO

INOMINADO.

INDEFERIMENTO.

ELEIÇÕES

CONTAS

DO

2012.

PLEITO

VEREADOR.
DE

2008

REGISTRO.

JULGADAS

CANDIDATURA.

NÃO

PRESTADAS.

APRESENTAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL PELO TEMPO
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DO CARGO ELETIVO AO QUAL CONCORREU. ART. 42,
INCISO I, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 22.715/08. REGULARIZAÇÃO APÓS O TÉRMINO DA
LEGISLATURA. MOMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 11, §
1º, VI, DA LEI Nº 9.504/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Nos termos do art. 42, I, da Resolução TSE nº 22.715/08, que disciplinou as prestações de contas
nas eleições 2008, a decisão que julgar as contas de campanha como não prestadas, implicará ao
candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao
qual concorreu. 2. Após julgadas não prestadas, as contas apresentadas de forma extemporânea,
não serão objeto de novo julgamento, sendo apenas consideradas para fins de divulgação e de
regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura. 3. É imprescindível, para o
deferimento do registro, que o requerente esteja quite com a Justiça Eleitoral no momento do
requerimento do registro de candidatura. Inteligência do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97. 4.
Recurso desprovido. (TRE-AL RE: 23436 AL, Relator: Antônio Carlos Freitas Melo de Gouveia.
Data de julgamento: 28/08/2012. Data de publicação: publicado em sessão 28/08/2012).
Em recurso eleitoral nº 541-52.2012.6.26.0334, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo,
manteve decisão judicial que determinou a regularização do cadastro eleitoral e o rearquivamento
do processo prestação de contas, face a apresentação de documentos após trânsito em julgado de
decisão que, outrora, julgara as contas como não prestadas.
Na razão de decidir do referido recurso, consignou o E. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
que ao recepcionar os documentos e esclarecimentos trazidos pelo interessado, apenas caberia ao
juízo de primeiro grau determinar a respectiva regularização do cadastro eleitoral, como assim o
fez .
Ora, nos termos do art. 51, § 2º, da Resolução TSE nº 23.476/2012, a finalidade da
reapresentação de contas é considerá-la apenas para fins regularização do cadastro eleitoral.
Assim considerando o término da legislatura para a concorreu a requerente, não é razoável impedir
a regularização do cadastro eleitoral da requerente.
Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, recebo o requerimento formulado por
Edna Cristina Venancio, e, considerando o término da legislatura para a qual concorreu, com
fundamento no art. 51, § 2º, da Resolução TSE nº 23.476/2012, determino o lançamento do ASE
272 (apresentação de contas), motivo 3 (reapresentada), no cadastro eleitoral da requerente,
visando sua regularização.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após as comunicações e registros devidos, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Data da assinatura digital.
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
Juíza Eleitoral
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Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600019-72.2020.6.11.0023
JUSTIÇA ELEITORAL 023ª ZONA ELEITORAL DE COLÍDER MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600019-72.2020.6.11.0023 / 023ª ZONA ELEITORAL DE COLÍDER
MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC RESPONSÁVEL: ELIVELTO MARQUES
MADRUGA, JOSE CARLOS QUEIROZ
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO JOVENTINO COELHO - RJ091093 Advogado do(a)
RESPONSÁVEL:

MARCELO

JOVENTINO

COELHO

-

RJ091093

Advogado

do(a)

RESPONSÁVEL: MARCELO JOVENTINO COELHO - RJ091093
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de pedido de regularização da situação de omissão de prestação de contas anual
partidária, apresentada pelo Partido Social Cristão PSC, diretório municipal de Colíder/MT,
regulamentado pela Resolução TSE nº 23.604/2019.
Nos Autos nº 0600003-55.2019.6.11.0023, foram declaradas não prestadas as contas do órgão
partidário em relação ao exercício financeiro 2018. Como consequência, determinou-se a
suspensão das cotas do Fundo Partidário, enquanto perdurasse a inadimplência do partido.
Com o pedido de regularização veio declaração de ausência de movimentação financeira (ID
742985 Pág. 3), declaração emitida por instituição de que as contas bancárias do partido estão
encerradas (ID 742985 Pág. 7).
A Serventia Eleitoral prestou informação ID 770048 Pág. 1-2
Despacho ID 770241 recebeu o pedido de regularização e determinou o processamento na forma
do art. 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Parecer da Unidade Técnica pela regularização da situação de inadimplência, com a consequente
suspensão da sanção que determinou a suspensão do repasse das contas do fundo partidário,
aplicada na sentença ID 419463 Pág. 1-3, nos Autos nº 0600003-55.2019.6.11.0023.
Instado, o Ministério Público Eleitoral, em consonância com o parecer técnico, manifestou-se
favorável à regularização da situação de inadimplência do órgão partidário (ID 1147335 Pág. 1-2).
Vieram os autos conclusos.
Relatados e examinados.
Fundamento. Julgo.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, que atualmente, regulamenta o procedimento de prestação de
contas de exercício financeiro dos órgãos partidário, dispõe sobre a regularização da situação de
inadimplência. Vejamos:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos partidários
podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências
previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas anual partidária,
consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que
conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados à
época da obrigação de prestar contas a que se refere o requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados
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a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados
originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos, recebimento
de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou irregularidade que afete a
confiabilidade do requerimento apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no recebimento dos recursos de
que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e seus responsáveis devem ser notificados para fins
de devolução ao erário, se já não houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a recolher, o Juiz
Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o deferimento ou não do requerimento
apresentado, aplicando ao órgão partidário e a seus responsáveis, quando for o caso, as sanções
previstas nos arts. 48 e 50 ou aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar,
caso sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o recolhimento de valores e/ou
a aplicação de sanções, a situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes
somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das
sanções impostas na decisão prevista no § 3º.
Pois bem, ressai dos autos que o pedido de regularização veio instruído com declaração de
ausência de movimentação financeira (ID 742985 Pág. 3) e declaração emitida por instituição de
que as contas bancárias do partido estão encerradas (ID 742985 Pág. 7). Documentos estes que
deveriam ter sido apresentados à época da obrigação de prestar contas, acaso o partido tivesse
optado por seguir o procedimento da prestação de contas sem movimentação financeira.
Ato contínuo, os autos foram submetidos a exame pela Unidade Técnica, a fim de verificar
existência de impropriedades ou irregularidades na aplicação de recursos públicos, eventualmente
recebidos, bem como, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou
irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
Após análise, a Unidade Técnica pugnou pela regularização da situação de inadimplência (ID
845447 Pág. 1-3).
O parecer da Unidade Técnica foi endossado pelo Ilustre representante do Ministério Público
Eleitoral, que igualmente, pugnou pela regularização da situação de inadimplência do órgão
partidário (ID 1147335 Pág. 1-2).
Ora da análise dos autos, extrai-se que não houve movimentação de recursos financeiros, ante a
apresentação de declaração de ausência de movimentação financeira (ID 742985 Pág. 3), a qual,
nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei nº 9.096/95, tem fé pública como prova documental para
aplicação do art. 32 desta Lei, sem prejuízo de apuração de ilegalidade de acordo com o disposto
no art. 35 desta Lei .
Nunca é demais ressaltar, como bem observado pela Unidade Técnica e pelo Ilustre representante
do Ministério Público Eleitoral, que A declaração emitida pela instituição financeira de que o órgão
partidário tem duas contas correntes já encerradas (ID 485498) reforça a declaração de ausência
de movimentação financeira .
Também, não foram constatadas impropriedades ou irregularidades na aplicação de recursos do
Fundos Partidário, vez que, aportou-se aos autos relatório ID 845902 Pág. 1-2, no qual é possível
constatar que órgão partidário não recebeu recursos de tal fonte no exercício 2018. Bem como,
não houve constatação de recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou
irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
Assim, cumpridos os requisitos estabelecidos na norma regulamentar, a regularização da situação
de inadimplência do órgão partidário, em relação ao exercício 2018, é medida que se impõe.
A jurisprudência dos tribunais eleitorais é assente neste sentido. Vejamos:
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de inadimplência do órgão partidário, em relação ao exercício 2018, é medida que se impõe.
A jurisprudência dos tribunais eleitorais é assente neste sentido. Vejamos:
REQUERIMENTO. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO. ÓRGÃO PARTIDÁRIO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
EXIGIDOS PELO NORMATIVO DO TSE. NÃO RECEBIMENTO DE QUOTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO. SITUAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA REGULARIZADA. Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas
como não prestadas, os órgão partidários podem requerer junto à Justiça Eleitoral, a regularização
da situação de inadimplência, a fim de suspender as penalidades decorrentes da omissão. Não
havendo valores provenientes do Fundo Partidário a serem recolhidos ao erário, assim como, não
existindo outras sanções a serem cumpridas pelo partido, o levantamento da situação de
inadimplência do órgão partidária é medida que se impõe. Pedido deferido. Revogação da situação
de inadimplência. (TRE-MT PET: 60028395 CUIABÁ MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA
FARIAS, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data de Publicação: DEJE Diário da Justiça Eletrônico,
Tomo 3124, Data 20/03/2020, Página 7-8).
PETIÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. ÓRGÃO ESTADUAL. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA. ART. 58 DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.604/2019. CONTAS DO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2015. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA NORMA
REGULAMENTAR. PROCEDÊNCIA. 1. Trata-se de pedido de regularização da situação de
inadimplência formulado por órgão partidário estadual, decorrente do julgamento por este Tribunal
Regional de contas não prestadas referente ao exercício financeiro 2015. 2. Com alicerce no rito
estabelecido no art. 58 da Resolução TSE n.º 23.604/2019, o órgão partidário poderá, uma vez
transitada em julgado a decisão que julgar como não prestadas as contas anuais, regularizar a
situação de inadimplência perante a Justiça Eleitoral, a fim de fazer cessar a aplicação das
penalidades advindas de tal julgamento. 3. Em se tratando de prestação de contas atinentes ao
exercício 2015, deverão ser informados e/ou apresentados os dados e documentos exigidos pela
norma então em vigor, a saber, a Resolução TSE n.º 23.432/2014, além de não serem constatadas
impropriedades ou irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Partidário e/ou recebimento
de recursos de fontes vedadas e/ou de origem não identificadas, observando-se os arts. 29 e 61, §
1º, III, e §§ 2º e 4º, do referido normativo. 4.. Na espécie cumpridos os requisitos exigidos pela
norma regulamentar, com a apresentação pelo partido todos os dados e peças obrigatórios
previstos na Resolução TSE N.º 23.432/22014 e a não percepção de recursos do Fundo Partidário,
receitas de origem não identificadas nem recursos de fontes vedadas, é forçoso reconhecer a
regularização de sua situação de inadimplência perante a Justiça Eleitoral. 5. Procedência do
pedido de regularização da situação de inadimplência do órgão partidário. (TRE-RN PET:
060023672 NATAL RN, Relator: CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/02
/2020, Data de Publicação: DJE Diário de Justiça Eletrônico, Data 07/02/2020, Página 5-6)
Observa-se, portanto, nas razões de decidir dos julgados transcritos acima que, atendidos os
requisitos regulamentares, os órgão partidários podem requerer à Justiça Eleitoral a regularização
da situação de inadimplência de eventual julgamento de conta como não prestação, para revogar a
sanção de suspensão das cotas de fundos partidário, desde que evidenciada a não percepção de
recursos do Fundo Partidário, receitas de origem não identificadas nem recursos de fontes
vedadas, assim como, não existindo outras sanções a serem cumpridas pelo partido.
Ante o exposto, com fulcro no art. 58, § 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, e, em consonância
com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido para o fim de regularizar a situação de
inadimplência do órgão partidário e levantar, em definitivo, os efeitos da sanção que determinou a
suspensão do repasse das contas do fundo partidário, aplicada na sentença ID 419463 Pág. 1-3,
nos Autos nº 0600003-55.2019.6.11.0023, em relação as contas do exercício financeiro 2018.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, lance-se o julgamento da presente decisão no Sistema de Informações de
Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Em vista da proibição de prática de atos processuais presenciais, prevista no art. 2º, II, in fine, da
Portaria TRE/MT nº 167/2020, comunique-se, aos diretórios estadual e nacional, via e-mail,
constante no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias SGIP, devendo as diligências
serem certificadas nos autos.
Após as comunicações e registros devidos, arquivem-se os autos.
Data da assinatura digital.
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600017-05.2020.6.11.0023
JUSTIÇA ELEITORAL 023ª ZONA ELEITORAL DE COLÍDER MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600017-05.2020.6.11.0023 / 023ª ZONA ELEITORAL DE COLÍDER
MT
RESPONSÁVEL: MARCELO POLACI
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - MT12491/B, WELINGTON
PEREIRA DA COSTA - MT21696/O, CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - MT19960/O,
FREDERICO STECCA CIONI - MT15848/A
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de pedido de regularização no cadastro eleitoral de eleitor que está com restrição para
obter quitação eleitoral em razão do julgamento como não prestada das contas de campanha,
referente ao pleito eleitoral de 2012.
A serventia eleitoral prestou informação ID 711502 Pág 1-2.
Em despacho ID 712367, determinou-se abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral para
manifestação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favorável ao deferimento do pedido inicial e pugnou
pela regularização do cadastro eleitoral do requerente (ID 1147111 Pág. 1-3).
Vieram os autos conclusos.
Relatados e examinados.
Fundamento. Julgo.
Coube à Resolução TSE 23.376/2012 disciplinar a elaboração e a entrega das prestações de
contas nas Eleições de 2012.
Ao dispor sobre as peças e documentos a serem apresentados nas prestações de contas, a
Resolução TSE nº 23.376/2012 estabeleceu, em seu art. 41 e incisos a obrigatoriedade dos
documentos fiscais e termos de doação e cessão, a fim de comprovar a regularidade das doações
e cessões estimáveis em dinheiro para campanha eleitoral. O que não foi cumprido, quando da
apresentação das contas.
Diante disso, as contas foram julgadas não prestadas, conforme se denota da cópia da decisão ID
613422 Pág. 13-16, proferida nos Autos nº 839-24.2012.6.11.0023, com supedâneo no art. 51, IV,
c e § 1º, da Resolução TSE nº 23.376/2012.
Em razão do disposto no art. 53, I, da Resolução TSE nº 23.376/2012, o requerente ficou impedido
de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, o que se deu em 31/12/2016,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até efetiva apresentação das contas.
O requerente apresentou pedido de regularização e emissão de certidão de quitação eleitoral.
Pois bem, nos termos art. 53, I, da Resolução TSE nº 23.376/2012 a decisão que julgar as contas
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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Pois bem, nos termos art. 53, I, da Resolução TSE nº 23.376/2012 a decisão que julgar as contas
eleitorais como não prestadas acarretará ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até
efetiva apresentação das contas .
De outra banda, dispões o § 2º do artigo 51 da Resolução citada que julgadas não prestadas, mas
posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada
a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao
término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 53 desta resolução .
Assim, nos termos do art. 51, § 2º, da Resolução TSE nº 23.476/2012, as contas devem ser
reapresentadas, mas não serão objeto de novo julgamento, sendo a sua apresentação
considerada apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral, ou seja,
obtenção de quitação eleitoral ao término da legislatura a qual o candidato concorreu.
A jurisprudência dos tribunais eleitorais é assente que as contas reapresentadas não serão objeto
julgado. Vejamos:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CONTAS NÃO PRESTADAS. APRESENTAÇÃO
POSTERIOR.

IMPOSSIBILIDADE

DE

NOVO

JULGAMENTO.

QUITAÇÃO

ELEITORAL.

CERTIDÃO. OBTENÇÃO. INVIABILIDADE. ART. 53, 1, DA RES.-TSE 23.376/2012. INTIMAÇÃO
PARA MANIFESTAÇÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO
CABIMENTO. SÚMULAS 7/STJ E 279/STF. DESPROVIMENTO. Julgadas as contas como não
prestadas, o candidato fica impedido de obter a certidão de quitação eleitoral, nos termos do art.
53, 1, da Res.-TSE 23.376/2012. Precedentes. A apresentação posterior das contas julgadas não
prestadas não será objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas
para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, a teor do
que dispõe o art. 51, § 21, da Res.-TSE 23.37612012. (AgR-Al 186-73/SP, ReI. Mm. Luciana
Lóssio, DJe de 28.4.2016).
ELEIÇÕES 2012. VEREADOR. CONTABILIDADE DE CAMPANHA. NÃO APRESENTAÇÃO NO
PRAZO LEGAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO
ELEITORAL.

NÃO

OBTENÇÃO.

APRESENTAÇÃO

EXTEMPORÂNEA

DAS

CONTAS.

PERMANÊNCIA DO DÉBITO COM A JUSTIÇA ELEITORAL ATÉ O TÉRMINO DA LEGISLATURA
PARA A QUAL CONCORREU. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO
POR MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Os candidatos têm o dever prestar contas à Justiça
Eleitoral, ainda que hajam renunciado à candidatura, desistido ou obtido seu pedido de registro
indeferido. 2. Nos termos do disposto no art. 51, § 2º, da Res. TSE nº 23.376/2012 julgadas não
prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento,
sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no
Cadastro Eleitoral ao término da legislatura . 3. Segundo consta do art. 53, inciso I, da referida
resolução, a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará [...] ao
candidato o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas . 4. Na
lição de Hely Lopes Meirelles, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação
ao impetrante . 5. Negado seguimento ao recurso ordinário. (TSE RMS: 430947 Guarulhos/SP.
Relator: Min. Gilmar Ferreira Mendes. Data de julgamento: 02/0/2016. Data de publicação: DJE
Diário da justiça eletrônico, Tomo 178, 15/09/2016, p. 129-13).
RECURSO

INOMINADO.

INDEFERIMENTO.

ELEIÇÕES

CONTAS

DO

2012.

PLEITO

VEREADOR.
DE

2008

REGISTRO.

JULGADAS

CANDIDATURA.

NÃO

PRESTADAS.

APRESENTAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL PELO TEMPO
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DO CARGO ELETIVO AO QUAL CONCORREU. ART. 42,
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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APRESENTAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL PELO TEMPO
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DO CARGO ELETIVO AO QUAL CONCORREU. ART. 42,
INCISO I, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 22.715/08. REGULARIZAÇÃO APÓS O TÉRMINO DA
LEGISLATURA. MOMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 11, §
1º, VI, DA LEI Nº 9.504/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Nos termos do art. 42, I, da Resolução TSE nº 22.715/08, que disciplinou as prestações de contas
nas eleições 2008, a decisão que julgar as contas de campanha como não prestadas, implicará ao
candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao
qual concorreu. 2. Após julgadas não prestadas, as contas apresentadas de forma extemporânea,
não serão objeto de novo julgamento, sendo apenas consideradas para fins de divulgação e de
regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura. 3. É imprescindível, para o
deferimento do registro, que o requerente esteja quite com a Justiça Eleitoral no momento do
requerimento do registro de candidatura. Inteligência do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97. 4.
Recurso desprovido. (TRE-AL RE: 23436 AL, Relator: Antônio Carlos Freitas Melo de Gouveia.
Data de julgamento: 28/08/2012. Data de publicação: publicado em sessão 28/08/2012).
Em recurso eleitoral nº 541-52.2012.6.26.0334, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo,
manteve decisão judicial que determinou a regularização do cadastro eleitoral e o rearquivamento
do processo prestação de contas, face a apresentação de documentos após trânsito em julgado de
decisão que, outrora, julgara as contas como não prestadas.
Na razão de decidir do referido recurso, consignou o E. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
que ao recepcionar os documentos e esclarecimentos trazidos pelo interessado, apenas caberia ao
juízo de primeiro grau determinar a respectiva regularização do cadastro eleitoral, como assim o
fez .
Ora, nos termos do art. 51, § 2º, da Resolução TSE nº 23.476/2012, a finalidade da
reapresentação de contas é considerá-la apenas para fins regularização do cadastro eleitoral.
Assim considerando o término da legislatura para a concorreu o requerente, não é razoável impedir
a regularização do cadastro eleitoral do requerente.
Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, recebo o requerimento formulado por
Marcelo Polaci, e, considerando o término da legislatura para a qual concorreu, com fundamento
no art. 51, § 2º, da Resolução TSE nº 23.476/2012, determino o lançamento do ASE 272
(apresentação de contas), motivo 3 (reapresentada), no cadastro eleitoral do requerente, visando
sua regularização.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após as comunicações e registros devidos, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Data da assinatura digital.
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600016-20.2020.6.11.0023
JUSTIÇA ELEITORAL 023ª ZONA ELEITORAL DE COLÍDER MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600016-20.2020.6.11.0023 / 023ª ZONA ELEITORAL DE COLÍDER
MT
RESPONSÁVEL: ZEUZA SATURNILIO
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - MT12491/B, WELINGTON
PEREIRA DA COSTA - MT21696/O, CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - MT19960/O,
FREDERICO STECCA CIONI - MT15848/A
SENTENÇA
Vistos etc.
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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Vistos etc.
Trata-se de pedido de regularização no cadastro eleitoral de eleitor que está com restrição para
obter quitação eleitoral em razão do julgamento como não prestada das contas de campanha,
referente ao pleito eleitoral de 2012.
A serventia eleitoral prestou informação ID 710464 Pág. 1-2.
Em despacho ID 712361, determinou-se abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral para
manifestação.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favorável ao deferimento do pedido inicial e pugnou
pela regularização do cadastro eleitoral da requerente (ID 1147138 Pág. 1-3).
Vieram os autos conclusos.
Relatados e examinados.
Fundamento. Julgo.
Coube à Resolução TSE 23.376/2012 disciplinar a elaboração e a entrega das prestações de
contas nas Eleições de 2012.
Ao dispor sobre as peças e documentos a serem apresentados nas prestações de contas, a
Resolução TSE nº 23.376/2012 estabeleceu, em seu art. 41, c/c art. 42, a obrigatoriedade de
documentos fiscais e termos de doação e cessão, a fim de comprovar a regularidade das receitas
e despesas da campanha eleitoral. O que não foi cumprido, quando da apresentação das contas.
Diante disso, as contas foram julgadas não prestadas, conforme se denota da cópia da decisão ID
613132 Pág. 11-15, proferida nos Autos nº 844-46.2012.6.11.0023, com supedâneo no art. 51, IV,
c e § 1º, da Resolução TSE nº 23.376/2012.
Em razão do disposto no art. 53, I, da Resolução TSE nº 23.376/2012, a requerente ficou impedido
de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, o que se deu em 31/12/2016,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até efetiva apresentação das contas.
A requerente apresentou pedido de regularização e emissão de certidão de quitação eleitoral.
Pois bem, nos termos art. 53, I, da Resolução TSE nº 23.376/2012 a decisão que julgar as contas
eleitorais como não prestadas acarretará ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até
efetiva apresentação das contas .
De outra banda, dispões o § 2º do artigo 51 da Resolução citada que julgadas não prestadas, mas
posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada
a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao
término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 53 desta resolução .
Assim, nos termos do art. 51, § 2º, da Resolução TSE nº 23.476/2012, as contas devem ser
reapresentadas, mas não serão objeto de novo julgamento, sendo a sua apresentação
considerada apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral, ou seja,
obtenção de quitação eleitoral ao término da legislatura a qual o candidato concorreu.
A jurisprudência dos tribunais eleitorais é assente que as contas reapresentadas não serão objeto
julgado. Vejamos:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CONTAS NÃO PRESTADAS. APRESENTAÇÃO
POSTERIOR.

IMPOSSIBILIDADE

DE

NOVO

JULGAMENTO.

QUITAÇÃO

ELEITORAL.

CERTIDÃO. OBTENÇÃO. INVIABILIDADE. ART. 53, 1, DA RES.-TSE 23.376/2012. INTIMAÇÃO
PARA MANIFESTAÇÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO
CABIMENTO. SÚMULAS 7/STJ E 279/STF. DESPROVIMENTO. Julgadas as contas como não
prestadas, o candidato fica impedido de obter a certidão de quitação eleitoral, nos termos do art.
53, 1, da Res.-TSE 23.376/2012. Precedentes. A apresentação posterior das contas julgadas não
prestadas não será objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas
para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, a teor do
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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prestadas não será objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas
para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, a teor do
que dispõe o art. 51, § 21, da Res.-TSE 23.37612012. (AgR-Al 186-73/SP, ReI. Mm. Luciana
Lóssio, DJe de 28.4.2016).
ELEIÇÕES 2012. VEREADOR. CONTABILIDADE DE CAMPANHA. NÃO APRESENTAÇÃO NO
PRAZO LEGAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO
ELEITORAL.

NÃO

OBTENÇÃO.

APRESENTAÇÃO

EXTEMPORÂNEA

DAS

CONTAS.

PERMANÊNCIA DO DÉBITO COM A JUSTIÇA ELEITORAL ATÉ O TÉRMINO DA LEGISLATURA
PARA A QUAL CONCORREU. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO
POR MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Os candidatos têm o dever prestar contas à Justiça
Eleitoral, ainda que hajam renunciado à candidatura, desistido ou obtido seu pedido de registro
indeferido. 2. Nos termos do disposto no art. 51, § 2º, da Res. TSE nº 23.376/2012 julgadas não
prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento,
sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no
Cadastro Eleitoral ao término da legislatura . 3. Segundo consta do art. 53, inciso I, da referida
resolução, a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará [...] ao
candidato o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas . 4. Na
lição de Hely Lopes Meirelles, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação
ao impetrante . 5. Negado seguimento ao recurso ordinário. (TSE RMS: 430947 Guarulhos/SP.
Relator: Min. Gilmar Ferreira Mendes. Data de julgamento: 02/0/2016. Data de publicação: DJE
Diário da justiça eletrônico, Tomo 178, 15/09/2016, p. 129-13).
RECURSO

INOMINADO.

INDEFERIMENTO.

ELEIÇÕES

CONTAS

DO

2012.

PLEITO

VEREADOR.
DE

2008

REGISTRO.

JULGADAS

CANDIDATURA.

NÃO

PRESTADAS.

APRESENTAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL PELO TEMPO
CORRESPONDENTE AO PERÍODO DO CARGO ELETIVO AO QUAL CONCORREU. ART. 42,
INCISO I, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 22.715/08. REGULARIZAÇÃO APÓS O TÉRMINO DA
LEGISLATURA. MOMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 11, §
1º, VI, DA LEI Nº 9.504/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Nos termos do art. 42, I, da Resolução TSE nº 22.715/08, que disciplinou as prestações de contas
nas eleições 2008, a decisão que julgar as contas de campanha como não prestadas, implicará ao
candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao
qual concorreu. 2. Após julgadas não prestadas, as contas apresentadas de forma extemporânea,
não serão objeto de novo julgamento, sendo apenas consideradas para fins de divulgação e de
regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura. 3. É imprescindível, para o
deferimento do registro, que o requerente esteja quite com a Justiça Eleitoral no momento do
requerimento do registro de candidatura. Inteligência do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97. 4.
Recurso desprovido. (TRE-AL RE: 23436 AL, Relator: Antônio Carlos Freitas Melo de Gouveia.
Data de julgamento: 28/08/2012. Data de publicação: publicado em sessão 28/08/2012).
Em recurso eleitoral nº 541-52.2012.6.26.0334, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo,
manteve decisão judicial que determinou a regularização do cadastro eleitoral e o rearquivamento
do processo prestação de contas, face a apresentação de documentos após trânsito em julgado de
decisão que, outrora, julgara as contas como não prestadas.
Na razão de decidir do referido recurso, consignou o E. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
que ao recepcionar os documentos e esclarecimentos trazidos pelo interessado, apenas caberia ao
juízo de primeiro grau determinar a respectiva regularização do cadastro eleitoral, como assim o
fez .
Ora, nos termos do art. 51, § 2º, da Resolução TSE nº 23.476/2012, a finalidade da
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Ora, nos termos do art. 51, § 2º, da Resolução TSE nº 23.476/2012, a finalidade da
reapresentação de contas é considerá-la apenas para fins regularização do cadastro eleitoral.
Assim considerando o término da legislatura para a concorreu a requerente, não é razoável impedir
a regularização do cadastro eleitoral da requerente.
Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, recebo o requerimento formulado por
Zeuza Saturnilio, e, considerando o término da legislatura para a qual concorreu, com fundamento
no art. 51, § 2º, da Resolução TSE nº 23.476/2012, determino o lançamento do ASE 272
(apresentação de contas), motivo 3 (reapresentada), no cadastro eleitoral da requerente, visando
sua regularização.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após as comunicações e registros devidos, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Data da assinatura digital.
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
Juíza Eleitoral

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600040-42.2020.6.11.0025
JUSTIÇA ELEITORAL 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 0600040-42.2020.6.11.0025 / 025ª ZONA ELEITORAL DE
PONTES E LACERDA MT
AUTOR: POLÍCIA FEDERAL
INVESTIGADO: CLAUDIONOR CARVALHO DA SILVA, JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS
SENTENÇA
Visto etc.
Trato de Inquérito Policial instaurado para apurar crime de natureza eleitoral supostamente
praticado por CLAUDIONOR CARVALHO DA SILVA e JOSÉ MARCOS SILVA DOS SANTOS, em
decorrência de duplicidade de dados biométricos dos referidos eleitores.
Foi pedido pela autoridade policial o fornecimento de dados biométricos (ID 845512), deferido na
decisão ID 868918.
Posteriormente, foi certificado pela serventia que os autos virtuais decorrem de Inquérito já em
tramitação por meio físico, autuado no sistema SADP sob o nº 132-06.2019.6.11.0025.
É o relatório. Fundamento. Decido.
A instituição do Processo Judicial Eletrônico PJE na primeira instância da justiça eleitoral de Mato
Grosso foi concluída em 22 de outubro de 2020, por intermédio da Portaria nº 308/2019, a partir de
quando as novas distribuições passaram a ser realizadas eletronicamente.
No entanto, os processos físicos em andamento permanecem a tramitar nos autos físicos
convencionais, até o encerramento ou a migração dos processos, o que ainda não aconteceu até a
presente data.
Também não se trata de nenhuma das hipóteses previstas na Portaria TSE nº 629/2019, que
dispõe sobre a tramitação de ações penais, inquéritos policiais e procedimentos criminais diversos
por meio do sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE).

Verifica-se haver em tramitação atualmente dois feitos a investigar mesmos fatos com mesmos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Verifica-se haver em tramitação atualmente dois feitos a investigar mesmos fatos com mesmos
autores, o que caracteriza inequivocamente litispendência, e tendo em vista os autos físicos serem
mais antigos, devem aqueles permanecer em andamento.
Pelo exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos V,
do Código de Processo Civil.
Em relação às diligências autorizadas no ID868918, sejam encaminhadas via mensagem
eletrônica para a autoridade investigativa, em razão da pandemia e do regime de teletrabalho,
certificado e juntado oportunamente nos autos do Inquérito nº 132-06.2019.6.11.0025, inclusive em
mídia eletrônica.
Ciência ao à autoridade policial e ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 26ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTO ELEITORAL
Vistos etc.
Trata-se de informação do Cartório Eleitoral desta 26ª Zona, acerca de Requerimentos de
Alistamento Eleitoral - RAEs formulados diretamente pelos eleitores através da internet - TituloNet,
nos termos do Provimento CRE-MT nº 5/2020, e que não apresentaram a documentação
necessária à conclusão da operação pretendida.
O Cartório Eleitoral informou que contatou com a maioria dos eleitores, porém a documentação
complementar requerida não foi apresentada. Informou ainda que não foi possível o contato com
alguns eleitores através dos telefones informados nos requerimentos.
Os eleitores Laura Vincunia Penho 'Ei' Õ Tserenho'A - 0322 3699 1899, Dutsa Tserere - 03504751
1880, Benevides Tserehõti Buruwe - 0291 8476 1821, Celestino Tserewa Wa'awe Wa'rãi'ro - 0329
9557 1813, geraldina Ró' Ónhitsi Tsadamnha - 0377 1939 1848, Aguinaldo Alves de Souza 02006178 1813, Elizabete Maria da Silva Cavalcante - 0174 8814 1716, Gisele Ferreira dos Santos
Mariano - 0271 6411 1805, Hildebrando Tenorio Cavalcante - 3014 6549 0159, Jose Teodoro
Alberto - 0118 9562 1848, Leidimar Conceição da Silva - 0264 7877 1538, Maria Amelia Gomes
Sandim - 0321 4311 1872, Maria Geane Stefannie Cordeiro dos Santos - 0281 8427 1902, Paulo
Ricardo Martins de Oliveira - 0377 1923 1880, Rhadayan Jose Alves de Souza - 0377 1910 1864,
Rozania Venâncio de Matos Silva - 0189 4189 1830, Alex Nascimento dos Santos - 0242 2196
1910, Joselene Marques - 0292 1672 1899, Kersoneia de Jesus Costa - 0504 8194 1007,
Vanderlan Ferreira da Silva - 0104 0477 1856, Daniel Tenório Cavalcante - 4234 1491 0175, Jane
Aparecida Queiroz franco - 0119 8923 1880, Orestes Pianta Neto - 0328 2066 1864, Ingrhd
Janaina Campos Fernandes da Silva - 0614 1143 1040, Cintia Martins da Silva - 0618 3302 1090,
Diogo Macedo Nunes Cunha Souto - 0218 0884 1880, Anthony Almeida Roque - 0350 7131 1813,
Marcela Almeida Nery - 0171 1342 1830, Sandis Augusto Figueiredo de Sousa - 0308 6930 1872,
Marciliane Guerra da Silva - 0225 5370 1830, Patricia Fernandes Vieira - 0660 9670 1376, Vilmar
Batista Roque - 0126 9072 1848, Barbara Lima de Oliveira - 0626 7136 1171, Francisco Barbosa
Rodrigues - 0449 0431 1520, Bruno Fellipi Gomes Barros - 0338 2820 1821, Sebastião Rodrigues
da Silva Neto - 0365 5140 1066, Olinda da Silva Oliveira Rodrigues - 0313 3675 1821 e Fabio
Junior Dias Siqueira - 0240 7791 1872 não apresentaram comprovação de endereço adequada.

A eleitora Andresa Karyne Rodrigues Cardoso - 0377 1928 1899 não apresentou documento oficial
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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A eleitora Andresa Karyne Rodrigues Cardoso - 0377 1928 1899 não apresentou documento oficial
com foto, exigido para a operação.
Isso posto, INDEFIRO os Requerimentos de Alistamento Eleitoral - RAEs, formulados através da
internet - TituloNet, no mês de maio de 2020, pelos eleitores Laura Vincunia Penho 'Ei' Õ
Tserenho'A - 0322 3699 1899, Dutsa Tserere - 03504751 1880, Benevides Tserehõti Buruwe 0291 8476 1821, Celestino Tserewa Wa'awe Wa'rãi'ro - 0329 9557 1813, geraldina Ró' Ónhitsi
Tsadamnha - 0377 1939 1848, Aguinaldo Alves de Souza - 02006178 1813, Elizabete Maria da
Silva Cavalcante - 0174 8814 1716, Gisele Ferreira dos Santos Mariano - 0271 6411 1805,
Hildebrando Tenorio Cavalcante - 3014 6549 0159, Jose Teodoro Alberto - 0118 9562 1848,
Leidimar Conceição da Silva - 0264 7877 1538, Maria Amelia Gomes Sandim - 0321 4311 1872,
Maria Geane Stefannie Cordeiro dos Santos - 0281 8427 1902, Paulo Ricardo Martins de Oliveira 0377 1923 1880, Rhadayan Jose Alves de Souza - 0377 1910 1864, Rozania Venâncio de Matos
Silva - 0189 4189 1830, Alex Nascimento dos Santos - 0242 2196 1910, Joselene Marques - 0292
1672 1899, Kersoneia de Jesus Costa - 0504 8194 1007, Vanderlan Ferreira da Silva - 0104 0477
1856, Daniel Tenório Cavalcante - 4234 1491 0175, Jane Aparecida Queiroz franco - 0119 8923
1880, Orestes Pianta Neto - 0328 2066 1864, Ingrhd Janaina Campos Fernandes da Silva - 0614
1143 1040, Cintia Martins da Silva - 0618 3302 1090, Diogo Macedo Nunes Cunha Souto - 0218
0884 1880, Anthony Almeida Roque - 0350 7131 1813, Marcela Almeida Nery - 0171 1342 1830,
Sandis Augusto Figueiredo de Sousa - 0308 6930 1872, Marciliane Guerra da Silva - 0225 5370
1830, Patricia Fernandes Vieira - 0660 9670 1376, Vilmar Batista Roque - 0126 9072 1848,
Barbara Lima de Oliveira - 0626 7136 1171, Francisco Barbosa Rodrigues - 0449 0431 1520,
Bruno Fellipi Gomes Barros - 0338 2820 1821, Sebastião Rodrigues da Silva Neto - 0365 5140
1066, Olinda da Silva Oliveira Rodrigues - 0313 3675 1821, Fabio Junior Dias Siqueira - 0240 7791
1872 e Andresa Karyne Rodrigues Cardoso - 0377 1928 1899, em razão da ausência de
documento essencial para a concretização da operação pretendida.
Publique-se.
Nova Xavantina-MT, 19 de maio de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 27ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N 07/2020-27ª ZE/MT
O Excelentíssimo Senhor Doutor Alexandre Sócrates Mendes, MM. Juiz da 27ª Zona Eleitoral de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou
dele tomarem conhecimento, que a eleitora abaixo está envolvida em DUPLICIDADE DE
INSCRIÇÃO ELEITORAL, detectada durante batimento de dados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
OBJETO: Publicidade das inscrições eleitorais envolvidas em duplicidade / pluralidade de inscrição
eleitoral, conforme art. 35 da Resolução do TSE nº 21.538/2003.
NEUSA PEREIRA DA SILVA : 008483321996, DATA DE NASCIMENTO: 07/01/1960 SITUAÇÃO:
LIBERADA
NEUSA PEREIRA DA SILVA: 015624051864, DATA DE NASCIMENTO: 07/01/1960 SITUAÇÃO:
NÃO LIBERADA
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar mandou publicar o presente edital, que
vai publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Eu, Felipe Malheiros Alvim, Chefe de
Cartório, digitei e subscrevo. Juara-MT, 19 de maio de 2020.
FELIPE MALHEIROS ALVIM
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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FELIPE MALHEIROS ALVIM
Chefe de Cartório

ATOS DA 29ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N. 23/2020
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO e 2ª VIA
Deferidos: 01/05/2020 a 15/05/2020
Indeferidos: 27/04/2020 a 19/05/2020
O Excelentíssimo Senhor LUIS FELIPE LARA DE SOUZA, Juiz da 29ª Zona Eleitoral - São José
do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc.,
TORNA PÚBLICA, a todos que este edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente aos
partidos políticos e eleitores, que se encontra disponível para consulta no link abaixo, pelo prazo
de 10 (dez) dias, a relação de alistamentos, transferências, revisão e segunda via - deferidas e
indeferidas, de eleitores dos municípios desta 29ª Zona Eleitoral, São José do Rio Claro e Nova
Maringá, nos termos do art. 17, § 1º e art. 18, § 5º da Resolução TSE n.º 21.538/03 c/c com artigo
7º da Lei n.º 6.996/82 e artigo 45, §6º do Código Eleitoral.
Faz saber também, que o prazo de impugnação por parte dos partidos políticos é de 10 (dez) dias
e o prazo para recurso dos eleitores é de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do presente.
DEFERIDOS
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-23-202020200518184102156-788b2b99326cd66bbecc725014d03d89.pdf
INDEFERIDOS
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-23-202020200519144515417-d97394214ff3a74cc117a35204fcbbd9.pdf
E para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de São José do
Rio Claro/MT, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte. Eu, Joyce Ramos Dias
Muciaccia, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente edital que é assinado eletronicamente
pelo MM. Juiz Eleitoral da 29ª ZE.
LUIS FELIPE LARA DE SOUZA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 35ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600009-89.2020.6.11.0035
JUSTIÇA ELEITORAL 035ª ZONA ELEITORAL DE JUÍNA MT
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060000989.2020.6.11.0035
INTERESSADO: JUÍZO DA 035ª ZONA ELEITORAL DE JUÍNA MT
INTERESSADA: LARISSA TABORDO QUIAVÉLI
SENTENÇA
Vistos etc...

1. Trata-se de procedimento impulsionado pelo Cartório desta Zona Eleitoral ante à constatação de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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1. Trata-se de procedimento impulsionado pelo Cartório desta Zona Eleitoral ante à constatação de
duplicidade de inscrição eleitoral em nome de Larissa Tabordo Quiavéli, gerando a Coincidência nº
1DMT2002729668.
2. Manuseando os autos, compactuo com a Informação do Chefe de Cartório de fl. retro, onde
notou que a duplicidade fora ocasionada por dual Requerimento de Alistamentos Eleitorais (RAE s)
realizados via internet (Título-Net) pela Sr.ª Larissa Tabordo Quiavéli, nos dias 30/04/2020 e 04/05
/2020, gerando, assim, às inscrições eleitorais n. 0376 7552 1848 e n. 0376 7559 1813,
respectivamente.
3. Questionada, à Eleitora respondeu, mediante aplicativo what s app, que não tinha saído o
código...aí tive que fase de novo .
4. Ademais, conforme referida Informação, por serem RAE s de Alistamento Eleitoral (1ª título)
pertencentes ao mesmo lote de processamento, impossibilitou o Sistema ELO desta Justiça
Especializada que indicasse da existência de inscrição anterior no cadastro.
5. Isto posto, com amparo no art. 37, VI, c/c o art. 40, inciso V, todos da Resolução TSE n.º 21.538
/2003, determino o cancelamento da antiga inscrição eleitoral n. 0376 7552 1848 de 30/04/2020 e
a manutenção da recente n. 0376 7559 1813 de 04/05/2020, em nome de LARISSA TABORDO
QUIAVÉLI.
6. Dê ciência a Interessada e ao Ministério Público Eleitoral.
7. Proceda o lançamento das informações no Sistema Elo. Após, arquivem-se em arquivo próprio
com as praxes cartorárias.
8. Cumpra-se. Às providências.
Juína/MT, 14 de maio de 2020.
Vagner Dupim Dias
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600010-74.2020.6.11.0035
JUSTIÇA ELEITORAL 035ª ZONA ELEITORAL DE JUÍNA MT
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060001074.2020.6.11.0035
INTERESSADO: JUÍZO DA 035ª ZONA ELEITORAL DE JUÍNA MT
INTERESSADO: WALITERO ENAWENERO
SENTENÇA
Vistos etc...
1. Trata-se de procedimento impulsionado pelo Cartório desta Zona Eleitoral ante à constatação de
duplicidade de inscrição eleitoral em nome de Walitero Enawenero, gerando a Coincidência nº
1DMT2002727493.
2. Manuseando os autos, compactuo com a Informação do Chefe de Cartório em anexo, onde
notou que a duplicidade foi ocasionada por conta de erros de digitação na IE n. 0372 3186 1830
quanto ao sobrenome da eleitora, em vez de Enawenero , consta Onaweneri .
3. Ademais, conforme referida Informação, por serem RAE s de Alistamento Eleitoral (1ª título)
pertencentes ao mesmo lote de processamento, impossibilitou o Sistema ELO desta Justiça
Especializada que indicasse da existência de inscrição anterior no cadastro.
4. Isto posto, com amparo no art. 37, VI, c/c o art. 40, inciso V, todos da Resolução TSE n.º 21.538
/2003, determino o cancelamento da inscrição eleitoral n. 0372 3186 1830 e a manutenção da n.
0372 3188 1805, em nome de WALITERO ENAWENERO.
5. Dê ciência à Funai-Juína/MT e ao Ministério Público Eleitoral.
6. Proceda o lançamento das informações no Sistema Elo. Após, arquivem-se em arquivo próprio
com as praxes cartorárias.
7. Cumpra-se. Às providências.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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7. Cumpra-se. Às providências.
Juína/MT, 19 de maio de 2020.
Vagner Dupim Dias
Juiz Eleitoral

ATOS DA 36ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE INDEFERIMENTO - ALISTAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS
EDITAL Nº 25/2020- 36ªZE
O Doutor Jorge Hassib Ibrahim, MM. Juiz da 36ª Zona Eleitoral, município de Vera, Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente o(s)
eleitor(es) abaixo relacionados, que tiveram seus Requerimentos de Alistamento/Transferência
Eleitoral indeferidos, conforme teor da informação prestada pela escrivania eleitoral em razão da
não observância do contido nos provimentos nº 19/2012 e 05/2020, ambos da CRE/MT,
combinados com o teor da Portaria nº 01/2016 da 36ªZE.
Inscrição Eleitoral

Nome

020908471848

MARCIO MELLENBERGS LOFFI

037366211813

LANNI YUME MAKIYAMA

037366251848

ALISSON RAMOS DOS SANTOS

025846471872

JOEL WELLINGTON OLEGÁRIO DO NASCIMENTO

022390541856

EUGENIO ALVES DA ROCHA

037366161856

EMILY DA ROCHA SILVA MOTA

036668071899

ANDREIA ANGELO DE LIMA

022674781805

MARILENE ARGENTON

015687631856

DEONELDO KOLLENBERG

Dessa feita, ficam os eleitor(es) supra referido(s) intimado(s) para, querendo, apresentarem no
prazo de 05 (cinco) dias, recurso em conformidade com o disposto nos art.17, § §1º e 2º c/c art. 18
§§ 5º e 6º, da Resolução n° 21.538/2003.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,
mandou que se expedisse o presente Edital que será disponibilizado no átrio do Cartório Eleitoral e
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. NADA MAIS. Dado e passado aos 20 dias de
maio de dois mil e vinte, Vera/MT. Eu Luiz Antônio R. da Silva Jr. Analista Judiciário e Chefe de
Cartório da 36ªZE que digitei, conferi e assino o presente por força da Portaria nº 002/2016-36ªZE.
LUIZ ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Chefe de Cartório

ATOS DA 41ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
RELAÇÃO DE INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE ALISTAMENTO,
TRANSFERÊNCIA E REVISÃO.
EDITAL N.º 34/2020
O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, Juiz Eleitoral da 41ª Zona
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O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, Juiz Eleitoral da 41ª Zona
Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER a todos quanto este edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente os
partidos políticos e eleitores, que pode ser consultada no link:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-34-202020200520101816690-21856b9379f13243ad6d109b1370cd6e.pdf
pelo prazo de 15 (quinze) dias, a relação das inscrições indeferidas, referente ao procedimento de
alistamento, revisão e transferência, dos eleitores do Município de Araputanga, Figueirópolis
D'Oeste, Indiavaí, Jauru e Reserva do Cabaçal, circunscrição desta 41ª Zona Eleitoral, relativo ao
período de 20/04/2020 à 06/05/2020, nos termos dos arts. 17, § 1º e 18, § 5º da Resolução TSE n.
21.538/2003.
FAZ SABER ainda que o prazo de recurso é de cinco dias para o eleitor, a contar da data da
publicação deste edital no DJE/TRE/MT.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e, ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,
mandou que se expedisse o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e afixado no átrio do Cartório Eleitoral. Dado e passado
neste município de Araputanga-MT aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte (20/05
/2020). Eu,______ Armistrong Rutilho Charbel Monteiro, Chefe de Cartório, Portaria nº 4/2020
/41ªZE, o fiz digitar e assino.
ARMISTRONG RUTILHO CHARBEL MONTEIRO
Chefe de Cartório

ATOS DA 55ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600039-64.2020.6.11.0055
JUSTIÇA ELEITORAL 055ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600039-64.2020.6.11.0055 / 055ª ZONA ELEITORAL DE
CUIABÁ MT
REQUERENTE: MARCOS AURELIO DA COSTA LOPES
Advogado do(a) REQUERENTE: LOURIVAL RIBEIRO FILHO - MT5073000-A
Visto.
Requerimento formulado pelo eleitor MARCOS AURELIO DA COSTA LOPES, inscrição eleitoral
nº. 0206 3026 1830, alegando inscrição irregular de seu nome junto ao partido PARTIDO
PROGRESSITA, bem como, pretendendo a manutenção de sua filiação ao PARTIDO PODEMOS,
ambos da Capital.
Indicou o Requerente que faria juntada da ficha de filiação partidária irregular (PARTIDO
PROGRESSITA), contudo, não veio aos autos (ID 1037016).
O Cartório Eleitoral juntou aos autos os registros de filiações extraídas do sistema FILIA, nos quais
é possível verificar que o Requerente se encontra regularmente filiado PARTIDO PROGRESSITA,
com data de filiação em 13/03/2020 (ID 1066317). Em seguida (ID 1066323), verifica-se que a
filiação ao PARTIDO PODEMOS, foi cancelada automaticamente, pelo sistema, em 15/04/2020.
Decido.
Determino a intimação dos PARTIDOS PROGRESSITA e PODEMOS, ambos na Capital, para que
prestem os esclarecimentos necessários, no prazo de 5 (cinco) dias, especialmente apresentando
os documentos de filiação/desfiliação do eleitor, respectivamente.

A intimação deverá ocorrer por e-mail e/ou telefone constante na inicial e no sistema SGIP, caso
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A intimação deverá ocorrer por e-mail e/ou telefone constante na inicial e no sistema SGIP, caso
divergentes, fazendo constar a possibilidade de a manifestação ser realizada diretamente nos
autos via PJE ou, enviada ao e-mail da zona eleitoral para devida juntada.
Vencido o prazo, ao MPE, para manifestar no mesmo prazo.
Em seguida, conclusos.
Walter Pereira de Souza
Juiz Eleitoral

ATOS DA 60ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 15/2020 - IMPUGNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS - PARTIDO - PRB - ELEIÇÕES 2018
EDITAL N.º 15/2020
Torna público a apresentação de Contas Eleitorais relativa ao Pleito de 2018.
O Excelentíssimo Senhor Pedro Davi Benetti, MM. Juiz da 60ª Zona Eleitoral, com sede na cidade
de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que o
diretório municipal do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB apresentou PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS RELATIVA AO PLEITO DE 2018, podendo qualquer interessado, no
prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste edital, apresentar impugnação por meio de
petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis em dinheiro.
Os relatórios de receitas e despesas se encontram disponíveis para consulta no seguinte endereço
eletrônico:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/arquivos_de_eleicoes-2018extratos_de_prestacao_de_contas_-_eleicoes_2018_-_prb-20200519115406377631d6968a91de9cc98f0756be44b3c56.pdf
PROCESSO Nº

ÓRGÃO PARTIDÁRIO

0600001-

PARTIDO

71.2019.6.11.0060

BRASILEIRO - PRB

REPUBLICANO

RESPONSÁVEIS
Presidente:

ITACIR

CAMILO

ROMBALDI
Tesoureiro: CESAR LUIS MORAES

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou a
expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Campo Novo do Parecis, aos dezenove dias do mês de maio de
dois mil e vinte (19/05/2020). Eu, Marcos José Muniz Costa, Técnico Judiciário, preparei e conferi o
presente edital, subscrevendo-o ao final, por força do ato de delegação contido na portaria 02/2017.
MARCOS JOSE MUNIZ COSTA
Técnico Judiciário
Portaria 02/2017 60ª ZE/MT
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