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PAUTA DE JULGAMENTO - EDITAL N. 70/2020
INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA
Para conhecimento das partes e demais efeitos legais, publica-se a PAUTA DE JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA referente a Sessão Ordinária que se realizará no dia 26/05/2020,
terça-feira, às 9 horas, na Sala Virtual de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso,
considerando o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme dispõe a Resolução TREMT n° 2443, de 19 de março de 2020:
1) PROCESSO Nº 26531 - CLASSE PC - PROTOCOLO Nº 5.171/2019
ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO
POLÍTICO - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/MT - ELEIÇÕES 2016
EMBARGANTE(S): DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/MT
ADVOGADO(S): JOSÉ ANTONIO ROSA - OAB: 5.493/MT LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB:
7.860/MT MARIA HELENA SILVA ROSA - OAB: 22.168./MT
RELATOR: Doutor YALE SABO MENDES
2) PROCESSO Nº 117 - CLASSE RC - PROTOCOLO Nº 33.548/2017
ASSUNTO: RECURSO CRIMINAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra a Fé Pública Eleitoral - Uso
de Documento Falso para Fins Eleitorais - ARTIGO 353 DO CÓDIGO ELEITORAL - REFERENTE
À AÇÃO PENAL Nº 1-17.2018.6.11.0041 - ARAPUTANGA/MT - 41ª ZONA ELEITORAL
RECORRENTE(S): ADILSON BARRETO
ADVOGADO(S): DELAIR TEIXEIRA DE ALCÂNTARA - OAB: 15351/MT
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: Doutor JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
Informações:
1. As sessões são transmitidas ao vivo pela rede mundial de computadores. Acompanhe por meio
do endereço eletrônico: http://www.tre-mt.jus.br/servicos-judiciais/sessoes-de-julgamento/ao-vivo.
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.
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos vinte e um
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0601357-24.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA (Resolução n° 2443, TRE-MT)
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601357-24.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Jurista 2 - Jackson Francisco Coleta Coutinho
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ELIETE DOMINGOS DA COSTA DEPUTADO FEDERAL, ELIETE
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REQUERENTE: ELEICAO 2018 ELIETE DOMINGOS DA COSTA DEPUTADO FEDERAL, ELIETE
DOMINGOS DA COSTA Advogados do(a) REQUERENTE: CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA
- MT19856/O, ESTACIO CHAVES DE SOUZA - MT19825/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:
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, 21 de maio de 2020.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600198-75.2020.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0600198-75.2020.6.11.0000
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -PSD DE
SANTO AFONSO MT ADVOGADO: LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB/MT10186/O
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DECISÃO
Vistos etc.
As prestações de contas anuais dos órgãos partidários municipais, a toda evidência, devem ser
apresentadas perante a respectiva zona eleitoral [art. 28, I, Res. TSE nº 23.604/2019].
Chama atenção nestes autos, inclusive, que não há petição inicial contendo o seu endereçamento,
todavia, a constituição da representação processual e os documentos apresentados estão em
nome do Partido Social Democrático/PSD de Santo Afonso/MT, indicando tratar-se de contas de
diretório municipal, 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.
Pelo exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art.
485, IV do CPC/2015.
Publique-se.
Após, arquive-se.
Cuiabá (MT), 19 de maio de 2020.
SEBASTIÃO MONTEIRO Juiz Membro Relator

PROCESSO 0600201-30.2020.6.11.0000
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PROCESSO 0600201-30.2020.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o(a) seguinte
resolução:
RESOLUÇÃO n° 2461
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, tendo em vista o que consta no
Processo Judicial Eletrônico n° 0600201-30.2020.6.11.0000 Classe PA, por unanimidade, em
sessão do dia 21.5.2020, com fundamento na decisão proferida no processo administrativo n°
0600273-51.2019.6.11.0000, que decidiu incidentalmente pela necessidade de complementação
de biênio pelo período correspondente à licença-maternidade usufruída durante o exercício da
jurisdição eleitoral, e no art. 18, inc. XXX do Regimento Interno deste Tribunal, RESOLVE designar
a Excelentíssima Senhora Dra. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito do
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, para jurisdicionar a 39ª Zona Eleitoral pelo
período de 180 (centro e oitenta) dias, correspondente ao exercício da licença-maternidade
usufruída de 03.11.2018 a 30.04.2019, durante o exercício da titularidade da 51ª Zona Eleitoral
desta Capital, a contar da lavratura do Termo de Entrada em Exercício, nos termos do art. 16 da
Resolução TRE-MT n° 1.813/2016, precedida da formalização da dispensa do Dr. Jeverson Luiz
Quinteiro, com efeitos a contar de 22.05.2020.
RESOLVE, ainda, sobrestar o certame inaugurado pelo Edital n° 02/2020, de modo que,
aproximando-se do término do período de designação da Excelentíssima Dra. Gabriela Carina
Knaul de Albuquerque e Silva para jurisdicionar a 39ª Zona Eleitoral, deverá ser promovida nova
conclusão do feito visando a escolha do novo titular, dentre os juízes que se habilitaram
tempestivamente e mediante análise dos critérios estabelecidos pelas normas vigentes.
Sala de Sessão Virtual do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos vinte e um
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI Presidente.

PROCESSO 0600206-52.2020.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0600206-52.2020.6.11.0000
REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB DO
MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - MT ADVOGADO: DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB/MT19909/O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DECISÃO
Vistos etc.
As prestações de contas anuais dos órgãos partidários municipais, a toda evidência, devem ser
apresentadas perante a respectiva zona eleitoral [art. 28, I, Res. TSE nº 23.604/2019].
Chama atenção nestes autos, inclusive, que a redação da petição inicial contém endereçamento
expresso ao Juízo da 26ª ZE de Nova Xavantina/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.
Pelo exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art.
485, IV do CPC/2015.
Publique-se.
Após, arquive-se.
Cuiabá (MT), 13 de maio de 2020.
SEBASTIÃO MONTEIRO Juiz Membro Relator

PROCESSO 0600210-89.2020.6.11.0000
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PROCESSO 0600210-89.2020.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PETIÇÃO nº 0600210-89.2020.6.11.0000
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL DE RONDONOPOLIS - MT - COMISSAO
PROVISORIA ADVOGADO: FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - OAB/MT17905/O
ADVOGADO: ODAIR PEREIRA DE MOURA - OAB/MT19196/O REQUERIDO: Juízo da 10ª Zona
Eleitoral FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DECISÃO
Vistos etc. Homologo a desistência do Requerente (ID 3149972), pelo que JULGO EXTINTO O
FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII do CPC/2015. Publique-se.
Após, arquive-se.
Cuiabá/MT, 19 de maio de 2020.
Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA Relator

PROCESSO 0600215-14.2020.6.11.0000
PETIÇÃO nº 0600215-14.2020.6.11.0000
REQUERENTE: MARCUS DE MORAES MACEDO
ADVOGADO: DENIVAN BALEEIRO BONADIO - OAB/MT22319/O
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Vistos etc.
Cuida-se de petição apresentada por Marcus de Moraes Macedo, visando o reconhecimento e a
anotação de sua filiação partidária junto ao Partido Democrático Trabalhista do município de Pedra
Preta/MT.
De início, observo que a relação de filiados deverá ser enviada ao juiz da respectiva circunscrição
eleitoral, na forma prevista no art. 19 da Lei n.º 9.096/95[1], de modo que eventuais ações judiciais
movidas por aqueles que se sentirem prejudicados por desídia ou má-fé deverão ser dirigidas ao
juiz eleitoral competente para recebimento e gerenciamento da lista de filiados.
Chama atenção nestes autos, inclusive, que a redação da petição inicial contém endereçamento
expresso ao juízo da 45.ª Zona Eleitoral de Pedra Preta/MT, evidenciando lapso na utilização do
PJe 2º Grau (TRE/MT).
Diante do equívoco, nos termos do art. 64, § 3.º do Código de Processo Civil, declino a
competência para processamento e julgamento do feito pelo juízo da 45.ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso.
À Secretaria Judiciária para as providências necessárias e remessa ao juízo competente.
Publique-se e intime-se.
Cuiabá (MT), 21 de maio de 2020.
Yale Sabo Mendes
Relator
[1] Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico
da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº
13.877, de 2019)

PROCESSO 0600216-96.2020.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PETIÇÃO nº 0600216-96.2020.6.11.0000
REQUERENTE: GABRIEL GONCALVES LOPES ADVOGADO: DENIVAN BALEEIRO BONADIO 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. 3165

Cuiabá, sexta-feira, 22 de maio de 2020

6

REQUERENTE: GABRIEL GONCALVES LOPES ADVOGADO: DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB/MT22319/O REQUERIDO: PODEMOS - PODE FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional
Eleitoral
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de ação anulatória de filiação partidária movida por GABRIEL GONÇALVES LOPES, em
face do Partido Político PODEMOS PODE, Diretório do Município de Pedra Preta MT, em razão de
filiação a outro Partido, tendo por fundamento o Art. 22, inciso V, da Lei n.º 9.096/1995.
O cancelamento de filiação partidária, tem sua previsão no Art. 22 da Lei dos Partidos, verbis:
Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
I - morte;
II - perda dos direitos políticos;
III - expulsão;
IV - outras formas previstas no estatuto, com comunicação obrigatória ao atingido no prazo de
quarenta e oito horas da decisão.
V - filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva Zona
Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013) [destaquei]
Assim, a toda evidência, os pedidos de desfiliações, em razão do ingresso em outro partido, por
previsão expressa da lei [Lei n. 9.096/95, Art. 22, V], deverão ser direcionados ao juízo da
respectiva Zona Eleitoral.
Chama atenção nestes autos, inclusive, que a redação da petição inicial contém endereçamento
expresso ao Juízo da 45ª ZE de Pedra Preta/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.
Pelo exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art.
485, IV do CPC/2015.
Publique-se.
Após, arquive-se.
Cuiabá (MT), 19 de maio de 2020.
SEBASTIÃO MONTEIRO Juiz Membro Relator

PROCESSO 0600195-23.2020.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0600195-23.2020.6.11.0000
EXEQUENTE: OSMAR RIZZI ADVOGADO: EVANDRO PEREIRA LEAL - OAB/MT23086/O
INTERESSADO: 18ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE MT FISCAL DA
LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DECISÃO
Vistos etc.
As prestações de contas anuais dos órgãos partidários municipais, a toda evidência, devem ser
apresentadas perante a respectiva zona eleitoral [art. 28, I, Res. TSE nº 23.604/2019].
Chama atenção nestes autos, inclusive, que a redação da petição inicial contém endereçamento
expresso ao Juízo da 18ª ZE de Mirassol D Oeste/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.
Pelo exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art.
485, IV do CPC/2015.
Publique-se.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Publique-se.
Após, arquive-se.
Cuiabá (MT), 19 de maio de 2020.
SEBASTIÃO MONTEIRO Juiz Membro Relator

PROCESSO 0600191-83.2020.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o(a) seguinte
resolução:
RESOLUÇÃO n° 2462
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, tendo em vista o que consta no
Processo Judicial Eletrônico n° 0600191-83.2020.6.11.0000 Classe PA, por unanimidade, em
sessão do dia 21.5.2020, com fundamento no art. 32 do Código Eleitoral, arts. 1º e 3º da
Resolução TSE n° 21.009/2002, arts. 7º, caput, e 18, inc. V do Regimento Interno deste Tribunal, e
arts. 1º, 2º e 3º da Resolução TRE-MT n° 1.813/2016, RESOLVE designar o Excelentíssimo
Senhor Dr. MAURÍCIO ALEXANDRE RIBEIRO, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Colíder,
para jurisdicionar a 23ª Zona Eleitoral, a contar da lavratura do Termo de Entrada em Exercício,
nos termos do art. 16 da Resolução TRE-MT n° 1.813/2016, precedida da dispensa da Dra.
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE, com efeitos a contar de 22.05.2020.
Sala de Sessão Virtual do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos vinte e um
dias do mês de maio do ano dois mil e vinte.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI Presidente.

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.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator

PROCESSO 0601536-55.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o(a) seguinte
acórdão:
ACÓRDÃO N° 27851
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601536-55.2018.6.11.0000 - Cuiabá - MATO GROSSO
[Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual]
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 GENESIO MARCOLINO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: GENESIO MARCOLINO DA SILVA ADVOGADO: JONATAS PEIXOTO LOPES OAB/MT20920 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: DOUTOR FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. LEI n° 9.504/1997. RESOLUÇÃO
TSE

n°

23.553/2017.

PETIÇÃO

INICIAL

PROTOCOLADA

POR

ADVOGADO

SEM

PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO. INTIMAÇÃO DO
ADVOGADO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO. INÉRCIA DE AMBOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
POR DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA DA TOTALIDADE DAS DESPESAS REALIZADAS
COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. Contas julgadas não prestadas na forma do art. 77, §2º da Resolução TSE n° 23.553/2017.
2. Determinação de devolução da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Tesouro Nacional.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
DECLARAR NÃO PRESTADAS AS CONTAS DO CANDIDATO.
Cuiabá, 15/05/2020.
DOUTOR FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA Relator.

PROCESSO 0601126-94.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601126-94.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 RESIEL JOSE DE ARAUJO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: RESIEL JOSE DE ARAUJO FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas apresentada por Resiel José Araújo candidato ao cargo de
Deputada Estadual nas eleições de 2018.
Consoante certidão inserida no id. n. 1125022, não houve impugnação à prestação de contas sub
examine.
O relatório conclusivo, emitido pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria CCIA, apontou
inconsistências nas contas em apreciação, dentre elas, a ausência de instrumento de mandato
outorgado a advogado, solicitando, por conseguinte, a manifestação do candidato requerente [id. n.
2631922].
Determinada através do evento id. n. 2634922, a intimação pessoal do prestador de contas para
que, no prazo de 3 [três] dias, regularizasse a sua representação processual, sob pena das contas
serem julgadas como não prestadas [Art. 101, parágrafo 4º, da resolução TSE n.º 23.553/2017],
bem como, para no mesmo prazo, apresentar esclarecimentos e atender as diligências requeridas
no relatório preliminar [id. n. 2184422].
Cumprida a determinação de intimação, observei que havia margem para dúvida quanto a
finalidade de regularização da representação processual e, para evitar alegação futura de nulidade,
determinei nova intimação pessoal do prestador [id. n. 2645622].
Regularmente intimado [id. n. 2742172 fl. 19], o prestador deixou, novamente, o prazo transcorrer
sem manifestação, conforme certificado [id. n. 2775472].
Devolvidos os autos a CCIA, a unidade de controle ratificou o parecer conclusivo [id. n. 2631922],
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Devolvidos os autos a CCIA, a unidade de controle ratificou o parecer conclusivo [id. n. 2631922],
opinando pelo julgamento das contas como não prestadas.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas
como NÃO PRESTADAS, forte no artigo 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, c/c o artigo 77, inciso
IV, da Resolução TSE nº 23.553/2017, com aplicação dos impeditivos constantes no artigo 83,
inciso I, quanto a não obtenção da certidão de quitação eleitoral, e artigo 86, em relação a não
diplomação.
Requerendo ainda:
Requerer a juntada aos autos da Nota Técnica PRE/MT nº 01, de 23 de março de 2020, com o fim
de subsidiar o requerimento de destinação das devoluções do Tesouro Nacional diretamente aos
fundos de saúde, em atenção à Recomendação CNMP PRESI-CNnº 1, de 20 de março de 2020,
que dispõe sobre a priorização de reversão de recursos para o enfrentamento da Epidemia do
Novo Coronavírus (Coronavírus-19).
Pugna, ainda, pelo recolhimento ao Tesouro Nacional com destinação direta aos fundos de saúde conforme fundamentos do tópico III, da importância de R$ 3.200,00, relativamente aos itens 2, 3, 4
e 5 do parecer conclusivo.
Por derradeiro, pela desnecessidade de ulterior remessa de cópias do processo ao Ministério
Público para eventuais fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Prestação de Contas de campanha do então candidato RESIEL
JOSÉ ARAÚJO, que concorreu ao cargo de Deputado Estadual nas Eleições 2018.
Constata-se que, embora intimado pessoalmente, por duas vezes [ids. n. 2184422 e n. 2742172 fl.
19], para constituir advogado nos presentes autos, não houve a regularização da representação
processual.
Devido ao caráter jurisdicional das prestações de contas, por ser a capacidade postulatória,
pressuposto processual de existência e validade, portanto, matéria de ordem pública, seu
conhecimento pode se dar de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Essa exigência está expressa no Art. 48, § 7º c/c o Art. 56, f da Resolução TSE n.º 23.553/2017,
verbis:
Art. 48. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - o candidato;
[]
§ 7º É obrigatória a constituição de advogado para a prestação de contas.
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta,
cumulativamente:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas; [Destaquei]
Por sua vez, o Julgamento de contas não prestadas, como consequência da ausência de
representação por advogado, tem assento no Artigo 77 do mesmo normativo, que traz em seu § 2º,
inciso IV:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
9.504/1997, art. 30, caput):
[...]
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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[...]
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
[...]
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 56 ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não
prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de
contas.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica quando for constatada a ausência do instrumento
de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, hipótese em que estas
devem ser julgadas não prestadas. [Destaquei]
Destarte, constatada a ausência de pressuposto processual, ausência de representação
processual, principalmente após intimação pessoal do candidato para suprir a falha, não há outro
caminho que não seja o julgamento das contas como não prestadas.
Todavia, não é o caso apenas de julgamento de contas não prestadas, restou ainda a
irregularidade pelo recebimento de doação de valor de origem não identificada, objeto dos
apontamentos no parecer conclusivo da CCIA, nos itens 2 e 3 no importe de R$ 3.200,00.
Nos itens mencionados, foi detectado declaração do recebimento de R$ 3.200,00 por meio de
transferência eletrônica, todavia, mencionada doação não constou dos extratos bancário, ou seja,
não houve esse depósito na conta corrente, mas, apenas, seu registro na prestação de conta,
infringindo o disposto no art. 22 da Resolução TSE nº 23.553/2017, que dispõe, taxativamente, que
todas as doações devem ser realizadas por meio de transação bancária.
Por outro lado, o recebimento de recursos sem transitar pela conta corrente de campanha, tem
repercussão na despesa declarada no SPCE, mas ausente do extrato bancário, noutras palavras,
despesa com publicidade foi quitada sem haver movimentação financeira [por fora da conta
bancária], no valor de R$ 3.200,00 com recursos de origem não identificada.
Art. 34. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta do doador; e/ou
[...]
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado
em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da
decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento das informações à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos
créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado
de forma diversa na decisão judicial.
[...].
O julgamento de contas não prestadas, por ausência de constituição de advogado nos autos, é
tema consolidado na jurisprudência do e. TSE:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2014. CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (PCO). AUSÊNCIA DE
INSTRUMENTO DE MANDATO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. DECURSO IN
ALBIS. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. [...].
2. A teor da jurisprudência desta Corte, os processos de contas têm caráter jurisdicional, exigindoDiário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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2. A teor da jurisprudência desta Corte, os processos de contas têm caráter jurisdicional, exigindose representação por advogado, em observância ao pressuposto da capacidade postulatória.
Especificamente para as Eleições 2014, tal requisito consta de modo expresso do art. 33, § 4º, da
Res.-TSE 23.406/2014.
3. Ainda de acordo com este Tribunal, e conforme também dispõe o art. 54, IV, a, da Res.-TSE
23.406/2014, a inércia do candidato ou partido político em constituir advogado enseja o julgamento
das contas como não prestadas.
4. Na espécie, o subscritor do ajuste contábil não possui mandato para atuar nos autos. Os
candidatos, intimados duas vezes, sendo uma delas no endereço fornecido por eles próprios, que
por sua vez é o da sede nacional da legenda, quedaram-se inertes, o que impõe julgar as contas
como não prestadas, na linha do parecer da d. Procuradoria-Geral Eleitoral.
5. Considerando ainda o referido óbice processual, tem-se como prejudicado, nesta oportunidade,
o exame da documentação acostada com as contas.
6. Contas que se julgam como não prestadas, obstando-se a quitação eleitoral dos candidatos, nos
termos do art. 58, I, da Res.- TSE 23.406/2014.
[Prestação de Contas nº 98220, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 226, Data 25/11/2019, Página 18/19]
No mesmo sentido, aresto deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA
DE ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. NÃO JUNTADA DO INSTRUMENTO DE
MANDATO. INTIMAÇÃO. NÃO MANIFESTAÇÃO. PRAZO "IN ALBIS". CONTAS JULGADAS
COMO NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO
ELEITORAL.
1. A candidata permaneceu omissa quanto à obrigatoriedade da apresentação dos documentos
requeridos na diligência para a regularização de suas contas de campanha, o que conduz ao
julgamento pela sua não prestação e, consequentemente, o impedimento de obtenção de sua
certidão de quitação eleitoral.
2. Contas não prestadas.
[Prestação de Contas nº 108873, Acórdão nº 25331 de 25/02/2016, Relator(a) LÍDIO MODESTO
DA SILVA FILHO, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2093, Data 04/03/2016,
Página 5]
Com essas breves considerações, em consonância com o parecer ministerial, com fundamento no
Art. 41, XXIX do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 56, f , combinado com o art. 77, inciso
IV, § 2º da Resolução TSE n.º 23.553/2017, JULGO NÃO PRESTADAS as contas de campanha de
RESIEL JOSÉ ARAÚJO, impedindo-se, por conseguinte, a obtenção de certidão de quitação
eleitoral pelo requerente até o final da legislatura, cujos efeitos da restrição persistem após esse
período até a efetiva apresentação das contas, na forma do art. 83, inciso I, do mesmo diploma
legal.
Determino, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 3.200,00, recurso de origem
não identificada, nos termos do art. 82, § 1.º da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Quanto ao pedido de recolhimento ao Tesouro Nacional com destinação direta aos fundos de
saúde, consigno que este e. Tribunal já deliberou, inclusive em processo sob a minha relatoria [PC
n. 0601699-35.2018.6.11.0000] e, à unanimidade, rejeitou o pedido da douta Procuradoria
Regional Eleitoral no tocante ao redirecionamento de valores do Fundo Partidário e do FEFC para
os fundos de saúde, mesmo tratamento a ser dispensado aos recursos de origem não identificados
[RONI], todavia, defiro a juntada aos autos da Nota Técnica PRE/MT nº 01, de 23 de março de
2020.
Por derradeiro, acolho a proposição ministerial pela desnecessidade de ulterior remessa de cópias
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Por derradeiro, acolho a proposição ministerial pela desnecessidade de ulterior remessa de cópias
do processo ao Ministério Público para eventuais fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar
nº 64/1990.
Procedam-se as anotações de praxe, em especial, quanto ao impedimento a obtenção de certidão
de quitação eleitoral pelo requerente até o final da legislatura, cujos efeitos da restrição persistem
após esse período até a efetiva apresentação das contas, na forma do art. 83, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral desta decisão.
Cuiabá (MT), 11 de maio de 2020.
SEBASTIÃO MONTEIRO Juiz Membro Relator

PROCESSO 0600222-06.2020.6.11.0000
PETIÇÃO nº 0600222-06.2020.6.11.0000
REQUERENTE: CELIO APARECIDO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO: ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - OAB/MT8944/O
ADVOGADO: MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - OAB/MT6078/O
ADVOGADO: FRANCIELI BRITZIUS - OAB/MT19138/O
REQUERIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Vistos etc.
Cuida-se de petição apresentada por Célio Aparecido Pereira de Souza em face da Comissão
Provisória do Partido Socialista Brasileiro de Nova Bandeirantes, requerendo a decretação de
nulidade de filiação junto ao partido requerido, com pedido de liminar inaudita altera pars, para o
imediato restabelecimento de sua filiação anterior ao PSDB do mesmo município.
De início, observo que a relação de filiados deverá ser enviada ao juiz da respectiva circunscrição
eleitoral, na forma prevista no art. 19 da Lei n.º 9.096/95[1], de modo que eventuais ações judiciais
movidas por aqueles que se sentirem prejudicados por desídia ou má-fé deverão ser dirigidas ao
juiz eleitoral competente para recebimento e gerenciamento da lista de filiados.
Chama atenção nestes autos, inclusive, que a redação da petição inicial contém endereçamento
expresso ao juízo da 50.ª Zona Eleitoral de Nova Monte Verde/MT, evidenciando lapso na
utilização do PJe 2º Grau (TRE/MT).
Diante do equívoco, nos termos do art. 64, § 3.º do Código de Processo Civil, declino a
competência para processamento e julgamento do feito pelo juízo da 50.ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso.
À Secretaria Judiciária para as providências necessárias e remessa ao juízo competente.
Publique-se e intime-se.
Cuiabá (MT), 21 de maio de 2020.
Yale Sabo Mendes
Relator
[1] Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico
da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº
13.877, de 2019)

PROCESSO 0600221-21.2020.6.11.0000
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PROCESSO 0600221-21.2020.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PETIÇÃO nº 0600221-21.2020.6.11.0000
REQUERENTE: ROSEMARY DE AQUINO PINTO ADVOGADO: FERNANDO FERREIRA DA
SILVA BECKER - OAB/MT17905/O ADVOGADO: LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - OAB
/MT19363/O REQUERIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL DE RONDONOPOLIS - MT - COMISSAO
PROVISORIA FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Vistos etc.
Diante da petição de ID n. 3176122, a qual requer a desistência da ação e seu regular
arquivamento.
Acato o pedido e julgo extinta sem resolução de mérito a ação, nos termos do artigo 485, VIII do
CPC.
Dê-se vista douta à Procuradoria Regional Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
P.R.I.Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 21 de maio de 2020.
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO Juiz Membro Relator(a)

PROCESSO 0600218-66.2020.6.11.0000
PETIÇÃO nº 0600218-66.2020.6.11.0000
REQUERENTE: FLAVIO THIAGO PORTO
ADVOGADO: DENIVAN BALEEIRO BONADIO - OAB/MT22319/O
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Vistos etc.
Cuida-se de petição apresentada por Flavio Thiago Porto, visando o reconhecimento e a anotação
de sua filiação partidária junto ao Partido Democrático Trabalhista do município de Pedra Preta
/MT.
De início, observo que a relação de filiados deverá ser enviada ao juiz da respectiva circunscrição
eleitoral, na forma prevista no art. 19 da Lei n.º 9.096/95[1], de modo que eventuais ações judiciais
movidas por aqueles que se sentirem prejudicados por desídia ou má-fé deverão ser dirigidas ao
juiz eleitoral competente para recebimento e gerenciamento da lista de filiados.
Chama atenção nestes autos, inclusive, que a redação da petição inicial contém endereçamento
expresso ao juízo da 45.ª Zona Eleitoral de Pedra Preta/MT, evidenciando lapso na utilização do
PJe 2º Grau (TRE/MT).
Diante do equívoco, nos termos do art. 64, § 3.º do Código de Processo Civil, declino a
competência para processamento e julgamento do feito pelo juízo da 45.ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso.
À Secretaria Judiciária para as providências necessárias e remessa ao juízo competente.
Publique-se e intime-se.
Cuiabá (MT), 21 de maio de 2020.
Yale Sabo Mendes
Relator
[1] Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico
da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº
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número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº
13.877, de 2019)

ATOS DA 6ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600012-34.2020.6.11.0006
JUSTIÇA ELEITORAL 006ª ZONA ELEITORAL DE CÁCERES MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600012-34.2020.6.11.0006 / 006ª ZONA
ELEITORAL DE CÁCERES MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE CACERES- MT
Advogado do(a) REQUERENTE: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de procedimento instaurado relativamente à prestação de contas, com a apresentação da
declaração de ausência de movimentação financeira pelo PSB - Partido Socialista Brasileiro em
Cáceres, relativa ao exercício financeiro 2019.
Foi elaborado o relatório preliminar pelo analista judiciário sugerindo a aprovação (doc. id.
1097438).
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação da declaração de ausência de
movimentação de recursos, nos termos do art. 45, VIII, a , da Res. TSE 23.546/2017 (dos. id.
1153666).
É o sucinto relatório. Decido.
De acordo com o art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, os órgãos partidários municipais que não
movimentarem recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro não estão obrigados a prestar
contas, bastando uma declaração de ausência de movimentação financeira.
Consta no parecer técnico conclusivo que foram atendidos os itens do art. 45 da Resolução TSE nº
23.546/2017, que regulamentou o art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95, constando a publicação de edital
e o resultado da pesquisa pelo sistema SPCA, onde não se constatou a existência de extratos
bancários ou de repasse de verba do fundo partidário.
Considerando-se que não há registro de movimentação financeira, o procedimento de prestação
de contas é diverso, sendo que a nova legislação simplificou o rito e ampliou a celeridade das
contas dos órgãos partidários que não movimentaram recursos financeiros durante determinado
exercício financeiro, adequando-se à realidade dos órgãos municipais.
Isso posto, diante das manifestações apresentadas, nos termos do art. 45, VIII, a , da Res. TSE nº
23.546/2017, determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as contas da Comissão
Provisória do Partido Socialista Brasileiro em Cáceres-MT, relativas ao exercício de 2019.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cáceres/MT, 18 de maio de 2020.
Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa
Juíza da 06ª Zona Eleitoral

ATOS DA 8ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600027-94.2020.6.11.0008
JUSTIÇA ELEITORAL 008ª ZONA ELEITORAL DE ALTO 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 008ª ZONA ELEITORAL DE ALTO ARAGUAIA MT
EDITAL Nº 20/2020
A Excelentíssima Juíza da 8ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que o
diretório ou comissão provisória do(s) partido(s) político(s) abaixo indicado(s) apresentou
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS referente ao exercício de
2019, 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 no
período de 01/01/2019 a 31/12/2019 (art. 44, inciso I da Resolução TSE nº 23.604/2019):
PROCESSO

PARTIDO/MUNICÍPIO

0600027-

PSL DE ALTO ARAGUAIA

94.2020.6.11.0008

/MT

RESPONSÁVEIS
João Hélio de Souza Júniorpresidente
José Cirilo dos Santos Neto-tesoureiro

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar desconhecimento,
foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT.
Dado e passado nesta cidade de Alto Araguaia/MT, na data de 20 de maio de 2020. Eu, Rita de
Cássia Martins, Analista Judiciário, digitei e conferi o presente, subscrevendo-o com base na
Portaria n.º 1/2013/ZE08.
Rita de Cássia Martins
Analista Judiciária
(autorizado pela Portaria n.º 1/2013/ZE08)

ATOS DA 11ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600020-93.2020.6.11.0011
JUSTIÇA ELEITORAL 011ª ZONA ELEITORAL DE ARIPUANÃ MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600020-93.2020.6.11.0011 / 011ª ZONA ELEITORAL DE ARIPUANÃ
MT
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA-PDT, HEULER SILVA DA CRUZ,
RAMARIO ROCHA TEIXEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: CASSIO STURM SOARES - RS114303 Advogado do(a)
REQUERENTE: CASSIO STURM SOARES - RS114303 Advogado do(a) REQUERENTE: CASSIO
STURM SOARES - RS114303
EDITAL nº 34/2020/11ªZE
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. Fabio Petengill, MM. Juiz Eleitoral desta Zona Eleitoral, no
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Res. TSE nº 23.464/2015 c.c Res. TSE nº 23.604
/2019, FAZ SABER a todos que virem o presente EDITAL ou dele tiver conhecimento que o(s)
Partido(s) abaixo elencado(s) apresentou(aram) a declaração de ausência de movimentação de
recursos referente ao exercício financeiro de 2016:
MUNICÍPIO DE COLNIZA/MT
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT
PJe: 0600020-93.2020.6.11.0011
DATA DE ENTREGA: 17.03.2020

Ficando neste mesmo ato intimado os interessados para, querendo, interporem, no prazo de 03
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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Ficando neste mesmo ato intimado os interessados para, querendo, interporem, no prazo de 03
(três) dias contados desta publicação, impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período recurso.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou o excelentíssimo Juiz Eleitoral a publicação
do presente edital no Diário da Justiça Eletrônico, encontrando-se os autos disponíveis para
consulta no sítio do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (link abaixo).
Dado e passado nesta cidade de Aripuanã/MT, aos vinte dias do mês de maio do ano dois mil e
vinte. Eu, José Mario Guedes Miguez Filho, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi o presente edital,
por força da Portaria nº 003/2015/11ªZE. JOSÉ MARIO GUEDES MIGUEZ FILHO Chefe de
Cartório
http://www.tre-mt.jus.br/servicos-judiciais/processos/pje

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600008-79.2020.6.11.0011
JUSTIÇA ELEITORAL 011ª ZONA ELEITORAL DE ARIPUANÃ MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600008-79.2020.6.11.0011 / 011ª ZONA
ELEITORAL DE ARIPUANÃ MT
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON MEDEIROS - MT6395/B
SENTENÇA
Trata-se pedido de regularização de prestação de contas julgada não prestada, Exercício 2016,
pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Colniza-MT, em que juntou petição inicial,
procuração e diversos documentos (como recibos, cheques, faturas e etc).
Instado a juntar os documentos necessários para a regularização, previstos na resolução da época
(art. 29, da Res. TSE 23.464/2015), indispensáveis a análise das contas e consequente
regularização (Despacho ID 770544), o diretório municipal deixou o prazo correr sem apresentar
qualquer manifestação (Certidão ID 1211044).
É a síntese necessária. Fundamento e decido.
O artigo 321 do CPC prescreve que "o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os
requisitos dos arts. 319 (incisos III, IV e VI) e 320 (instrução com os documentos indispensáveis à
propositura da ação) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento
de mérito, determinará que o autor (...) a emende ou a complete, indicando com precisão o que
deve ser corrigido ou completado." (negritei)
Além disso, a Resolução do TSE nº 23.464/2015, que regulamenta a matéria de prestação de
contas anual/partidária de 2016, prevê que a regularização da prestação de contas julgada não
prestada deve ser instruída com todos os dados e documentos previstos para a referida prestação
de contas (art. 59, § 1º, inciso III), retirados de sistema específico (SPCA) que é disponibilizado
pela Justiça Eleitoral.
Não obstante a obrigatoriedade disposta no artigo supracitado, reforçada pela Res. TSE 23.464
/2015 que rege a matéria, e a regular intimação para suprir a omissão no prazo de 3 dias, o
requerente deixou transcorrer o período in albis sem juntar os documentos indispensáveis (ID
1211044) para a regularização.
Isto posto, tendo em vista que o requerente não cumpriu a diligência determinada ID 770544,
INDEFIRO a petição inicial, com fulcro no parágrafo único, do art. 321 do CPC, e declaro extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo diploma legal.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
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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Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Publique-se e intimem-se.
Aripuanã, 20 de maio de 2020.
FABIO PETENGILL Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600013-04.2020.6.11.0011
JUSTIÇA ELEITORAL 011ª ZONA ELEITORAL DE ARIPUANÃ MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600013-04.2020.6.11.0011 / 011ª ZONA ELEITORAL DE ARIPUANÃ
MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO P S B RESPONSÁVEL: MAX JOEL RUSSI,
EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Advogado do(a) REQUERENTE: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
DESPACHO
Defiro o pedido de prorrogação de prazo ID 1124008 para que o requerente a documentação
solicitada em 15 (quinze) dias.
P.R I.
Após, conclusos.
Aripuanã, 29 de abril de 2020
FABIO PETENGILL
Juiz Eleitoral - 11ª ZE

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 26/2020
Relação de Requerimentos de Alistamentos Eleitorais - RAE.
Prazo: 15 (quinze) dias
A Excelentíssima Doutora HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA,
Juíza da 18ª Zona Eleitoral, do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
atendendo ao disposto no art. 7º da lei 6.996/82.
TORNA PÚBLICO, aos interessados a todos quantos o Edital virem ou dele tiverem conhecimento,
em especial os eleitores e representantes de partidos políticos pertencentes aos Municípios de
Mirassol D'Oeste, Glória D'Oeste, Porto Esperidião e Curvelândia, que compõem esta Zona
Eleitoral, a relação das inscrições eleitorais processadas e regularmente incluídas no cadastro
eleitoral no que diz respeito ao período de 01/04 a 06/05/2020 que acarretaram alteração do
Cadastro Nacional de Eleitores, referente aos municípios que integram esta 18ª Zona Eleitoral .
Relatório de atendimento: 01/04/2020 a 06/05/2020: http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos
/downloads/anexos_de_normativos-edital-26-2020-202005211144205639132dd46db381f73ac9a2822966bf571.pdf
Faz saber também, nos termos do §1º, art. 7º da lei 6.996/82 que o prazo de impugnação por parte
dos partidos políticos é de 10 (dez) dias a contar da publicação do presente.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa mandou publicar o presente edital,
que vai afixado no local de costume e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Eu,
________ Gilson Lourenço Ribeiro, Técnico Judiciário, digitei. O Signatário está autorizado a
assinar pela Portaria 07/2016.
Mirassol D'Oeste-MT, 21 de maio de 2020.
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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Mirassol D'Oeste-MT, 21 de maio de 2020.
GILSON LOURENCO RIBEIRO
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 027/2020 (PRAZO: 10 DIAS)
RELAÇÃO DE ÓBITOS - ABRIL DE 2020.
A Excelentíssima Doutora HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA,
Juíza da 18ª Zona Eleitoral, do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e nos
termos do art. 3º, parágrafo único da Res. TSE 22.166/2006.
TORNA PÚBLICO, aos que deste Edital tomarem conhecimento, em especial os eleitores e
representantes de partidos políticos pertencentes aos Municípios de Mirassol D'Oeste, Porto
Esperidião, Glória D'Oeste e Curvelândia que compõem esta Zona Eleitoral que encontra-se
disponível em Cartório, para consulta, a relação completa de eleitores que tiveram as respectivas
inscrições eleitorais canceladas em face do lançamento do ASE 019, tendo em vista o cruzamento
entre dados do Cadastro Eleitoral e dados relativos a óbitos fornecidos pelo INSS, processados no
mês de ABRIL de 2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa mandou o Senhora Juíza publicar
o presente edital, que vai afixado no local de costume e publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral. Eu, ______Gilson Lourenço Ribeiro, Técnico Judiciário, digitei. O Signatário está
autorizado a assinar pela Portaria 07/2016.
Mirassol D'Oeste-MT, 21 de maio de 2020.
GILSON LOURENCO RIBEIRO
Chefe de Cartório

PROCESSO 0600031-04.2020.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600031-04.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL
D'OESTE MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO RESPONSÁVEL: NILTON BORGES
BORGATO, EDIMILSON DONIZETH RAMOS
Advogado do(a) REQUERENTE: SUELLEN MENEZES BARRANCO - MT15667/O
EDITAL Nº 024/2020
Assunto: Declaração de ausência de movimentação de recursos - Exercício Financeiro 2018
A Excelentíssima Senhora HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA,
Juíza da 18ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e na
forma do art. 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
FAZ SABER a todos os interessados que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem
que a Direção(ões) Municipal(is) abaixo, apresentou(aram) DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS relativa ao exercício financeiro de 2018, ficando facultado, a
qualquer interessado, apresentar impugnação que deve ser em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis em dinheiro, no prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação do presente edital.
Autos: 0600031-04.2020.6.11.0018
Partido: Partido Social Democrático do município de Glória D Oeste/MT
Advogado: SUELLEN MENEZES BARRANCO MT15.667
Presidente: NILTON BORGES BORGATO
Advogado: SUELLEN MENEZES BARRANCO MT15.667
Tesoureiro: EDIMILSON DONIZETH RAMOS
Advogado: SUELLEN MENEZES BARRANCO MT15.667
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Advogado: SUELLEN MENEZES BARRANCO MT15.667
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa, no futuro, alegar
ignorância, expediu-se o presente edital na forma da lei, que será publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Mato Grosso e afixado no local de costume. Eu, _________, Gilson Lourenço
Ribeiro, Técnico Judiciário, digitei, segue conferido e assinado. O signatário está autorizado pela
Portaria nº 7/2016/18ªZE-MT.
Mirassol D Oeste, 21 de maio de 2020.
Gilson Lourenço Ribeiro
Chefe de Cartório

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600029-34.2020.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600029-34.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA
ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE
CURVELANDIA - MT RESPONSÁVEL: BENEDITO DE SOUZA MAGALHAES, EZENIL DE
MORAES MAGALHAES
Advogado do(a) REQUERENTE: SIRLENE SOUZA MAGALHAES - MT1997900-A Advogado do(a)
RESPONSÁVEL:

SIRLENE

SOUZA

MAGALHAES

-

MT1997900-A

Advogado

do(a)

RESPONSÁVEL: SIRLENE SOUZA MAGALHAES - MT1997900-A
REQUERIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL DOESTE MT
EDITAL Nº 025/2020
Assunto: Declaração de ausência de movimentação de recursos - Exercício Financeiro 2019
A Excelentíssima Senhora HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA,
Juíza da 18ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e na
forma do art. 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
FAZ SABER a todos os interessados que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem
que a Direção(ões) Municipal(is) abaixo, apresentou(aram) DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS relativa ao exercício financeiro de 2019, ficando facultado, a
qualquer interessado, apresentar impugnação que deve ser em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis em dinheiro, no prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação do presente edital.
Autos: 0600029-34.2020.6.11.0018
Partido: Partido Progressista do município de Curvelândia/MT
Advogado SIRLENE SOUZA MAGALHAES - MT1997900-A
Presidente: BENEDITO DE SOUZA MAGALHÃES
Advogado: SIRLENE SOUZA MAGALHAES - MT1997900-A
Tesoureiro: EZENIL DE MORAES MAGALHÃES
Advogado SIRLENE SOUZA MAGALHAES - MT1997900-A
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa, no futuro, alegar
ignorância, expediu-se o presente edital na forma da lei, que será publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Mato Grosso e afixado no local de costume. Eu, _________, Gilson Lourenço
Ribeiro, Técnico Judiciário, digitei, segue conferido e assinado. O signatário está autorizado pela
Portaria nº 7/2016/18ªZE-MT.
Mirassol D Oeste, 21 de maio de 2020.
Gilson Lourenço Ribeiro
Chefe de Cartório
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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Chefe de Cartório

PROCESSO 0600028-49.2020.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600028-49.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA
ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
RESPONSÁVEL: JOSE RICARDO RODRIGUES PEREIRA, SIRLEI RODRIGUES MACHADO
PEREIRA, HECTOR ALVARES BEZERRA, VICENCIA ADVINCULA DA SILVA REQUERENTE:
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SILMARA RODRIGUES MACHADO - MT19475/O Advogado do
(a) REQUERENTE: SILMARA RODRIGUES MACHADO - MT19475/O Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: SILMARA RODRIGUES MACHADO - MT19475/O
EDITAL Nº 023/2020
Assunto: Declaração de ausência de movimentação de recursos - Exercício Financeiro 2019
A Excelentíssima Senhora HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA,
Juíza da 18ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e na
forma do art. 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
FAZ SABER a todos os interessados que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem
que a Direção(ões) Municipal(is) abaixo, apresentou(aram) DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS relativa ao exercício financeiro de 2019, ficando facultado, a
qualquer interessado, apresentar impugnação que deve ser em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis em dinheiro, no prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação do presente edital.
Autos: 0600028-49.2020.6.11.0018
Partido: Partido Social Liberal do município de Mirassol D Oeste/MT
Advogado: SILMARA RODRIGUES MACHADO MT19.475
Presidente: JOSÉ RICARDO RODRIGUES PEREIRA
Advogado: SILMARA RODRIGUES MACHADO MT19.475
Tesoureiro: SIRLEI RODRIGUES MACHADO PEREIRA
Advogado: SILMARA RODRIGUES MACHADO MT19.475
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa, no futuro, alegar
ignorância, expediu-se o presente edital na forma da lei, que será publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Mato Grosso e afixado no local de costume. Eu, _________, Gilson Lourenço
Ribeiro, Técnico Judiciário, digitei, segue conferido e assinado. O signatário está autorizado pela
Portaria nº 7/2016/18ªZE-MT.
Mirassol D Oeste, 20 de maio de 2020.
Gilson Lourenço Ribeiro
Chefe de Cartório

ATOS DA 21ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600032-77.2020.6.11.0021
Vistos.
Trata-se de processo de duplicidade de filiação partidária do(a) eleitor(a) Airton Pedro de Almeida,
nos partidos PDT de Lucas do Rio Verde e PTC de Lucas do Rio Verde , com data de ocorrência 03
/04/2020.
Observa-se que foi detectado, no processamento realizado pelo TSE, registros com idêntica data
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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Observa-se que foi detectado, no processamento realizado pelo TSE, registros com idêntica data
de filiação, sendo que, então, o Cartório Eleitoral obedeceu ao disposto na Resolução TSE n.
23.596/2019 no que toca a autuação do presente procedimento para julgamento da situação.
Denota-se do cronograma acostado pelo Cartório Eleitoral que o(a) filiado(a) e os partidos políticos
envolvidos têm até o dia 18/05/2020 para apresentarem resposta e que, nos termos do art. 23, § 1º
da referida resolução, as respectivas notificações serão expedidas pelo TSE (via postal e via
sistema).
Escoado o prazo, com ou sem resposta, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, por cinco dias.
Após, venham-me os autos conclusos.
Cumpra-se. Às providências.
Lucas do Rio Verde, 15 de maio de 2020.
Cristiano dos Santos Fialho
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600016-26.2020.6.11.0021
DESPACHO
Vistos, etc.
I. Conforme dispõe o artigo 45 da Resolução do TSE n.º 23.546/2018, publique-se edital com o
nome do órgão partidário e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência
de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de três dias contados
da publicação do edital, a apresentação de impugnação;
II. Proceda-se a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral,
na forma do § 3º do art. 6º da Resolução TSE 23.546/2018;
III. Colha e certifique nos autos as informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre
a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário;
IV. Em seguida, ao responsável pela análise técnica para manifestar-se acerca dos itens I, II e III
supra, no prazo de 5(cinco) dias.
V. Após, vista ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação, no prazo de 5(cinco) dias.
Lucas do Rio Verde MT, 31 de março de 2020.
CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600032-77.2020.6.11.0021
Vistos.
Trata-se de processo de duplicidade de filiação partidária do(a) eleitor(a) Airton Pedro de Almeida,
nos partidos PDT de Lucas do Rio Verde e PTC de Lucas do Rio Verde , com data de ocorrência 03
/04/2020.
Observa-se que foi detectado, no processamento realizado pelo TSE, registros com idêntica data
de filiação, sendo que, então, o Cartório Eleitoral obedeceu ao disposto na Resolução TSE n.
23.596/2019 no que toca a autuação do presente procedimento para julgamento da situação.
Denota-se do cronograma acostado pelo Cartório Eleitoral que o(a) filiado(a) e os partidos políticos
envolvidos têm até o dia 18/05/2020 para apresentarem resposta e que, nos termos do art. 23, § 1º
da referida resolução, as respectivas notificações serão expedidas pelo TSE (via postal e via
sistema).
Escoado o prazo, com ou sem resposta, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, por cinco dias.
Após, venham-me os autos conclusos.
Cumpra-se. Às providências.
Lucas do Rio Verde, 15 de maio de 2020.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Lucas do Rio Verde, 15 de maio de 2020.
Cristiano dos Santos Fialho
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600033-62.2020.6.11.0021
Vistos.
Trata-se de processo de duplicidade de filiação partidária do(a) eleitor(a) Manoel Alves Neres, nos
partidos PP e MDB, com data de ocorrência 03/04/2020.
Observa-se que foi detectado, no processamento realizado pelo TSE, registros com idêntica data
de filiação, sendo que, então, o Cartório Eleitoral obedeceu ao disposto na Resolução TSE n.
23.596/2019 no que toca a autuação do presente procedimento para julgamento da situação.
Denota-se do cronograma acostado pelo Cartório Eleitoral que o(a) filiado(a) e os partidos políticos
envolvidos têm até o dia 18/05/2020 para apresentarem resposta e que, nos termos do art. 23, § 1º
da referida resolução, as respectivas notificações serão expedidas pelo TSE (via postal e via
sistema).
Escoado o prazo, com ou sem resposta, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, por cinco dias.
Após, venham-me os autos conclusos.
Cumpra-se. Às providências.
Lucas do Rio Verde, 15 de maio de 2020.
Cristiano dos Santos Fialho
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600034-47.2020.6.11.0021
Vistos.
Trata-se de processo de duplicidade de filiação partidária do(a) eleitor(a) Maria Dalva da Silva
Sousa, nos partidos PDT e REPUBLICANOS, com data de ocorrência 03/04/2020.
Observa-se que foi detectado, no processamento realizado pelo TSE, registros com idêntica data
de filiação, sendo que, então, o Cartório Eleitoral obedeceu ao disposto na Resolução TSE n.
23.596/2019 no que toca a autuação do presente procedimento para julgamento da situação.
Denota-se do cronograma acostado pelo Cartório Eleitoral que o(a) filiado(a) e os partidos políticos
envolvidos têm até o dia 18/05/2020 para apresentarem resposta e que, nos termos do art. 23, § 1º
da referida resolução, as respectivas notificações serão expedidas pelo TSE (via postal e via
sistema).
Escoado o prazo, com ou sem resposta, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, por cinco dias.
Após, venham-me os autos conclusos.
Cumpra-se. Às providências.
Lucas do Rio Verde, 15 de maio de 2020.
Cristiano dos Santos Fialho
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600035-32.2020.6.11.0021
Vistos.
Trata-se de processo de duplicidade de filiação partidária do(a) eleitor(a) Paulo Vitor Sousa da
Silva, nos partidos PSD de Lucas do Rio Verde e MDB de Lucas do Rio Verde, com data de
ocorrência 03/04/2020.
Observa-se que foi detectado, no processamento realizado pelo TSE, registros com idêntica data
de filiação, sendo que, então, o Cartório Eleitoral obedeceu ao disposto na Resolução TSE n.
23.596/2019 no que toca a autuação do presente procedimento para julgamento da situação.
Denota-se do cronograma acostado pelo Cartório Eleitoral que o(a) filiado(a) e os partidos políticos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Denota-se do cronograma acostado pelo Cartório Eleitoral que o(a) filiado(a) e os partidos políticos
envolvidos têm até o dia 18/05/2020 para apresentarem resposta e que, nos termos do art. 23, § 1º
da referida resolução, as respectivas notificações serão expedidas pelo TSE (via postal e via
sistema).
Escoado o prazo, com ou sem resposta, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, por cinco dias.
Após, venham-me os autos conclusos.
Cumpra-se. Às providências.
Lucas do Rio Verde, 15 de maio de 2020.
Cristiano dos Santos Fialho
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600035-32.2020.6.11.0021
Vistos.
Trata-se de processo de duplicidade de filiação partidária do(a) eleitor(a) Paulo Vitor Sousa da
Silva, nos partidos PSD de Lucas do Rio Verde e MDB de Lucas do Rio Verde, com data de
ocorrência 03/04/2020.
Observa-se que foi detectado, no processamento realizado pelo TSE, registros com idêntica data
de filiação, sendo que, então, o Cartório Eleitoral obedeceu ao disposto na Resolução TSE n.
23.596/2019 no que toca a autuação do presente procedimento para julgamento da situação.
Denota-se do cronograma acostado pelo Cartório Eleitoral que o(a) filiado(a) e os partidos políticos
envolvidos têm até o dia 18/05/2020 para apresentarem resposta e que, nos termos do art. 23, § 1º
da referida resolução, as respectivas notificações serão expedidas pelo TSE (via postal e via
sistema).
Escoado o prazo, com ou sem resposta, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral, por cinco dias.
Após, venham-me os autos conclusos.
Cumpra-se. Às providências.
Lucas do Rio Verde, 15 de maio de 2020.
Cristiano dos Santos Fialho
Juiz Eleitoral

ATOS DA 23ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE ALISTAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS
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
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, 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

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
FECHAMENTO DE CADASTRO ELEIÇÕES 2020 - TÍTULO NET
REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DOMICILIAR ELEITORAL
DILIGENCIADOS - SEI 02777.2020-6

-

Vistos,
Trata-se de procedimento iniciado para comportar os Requerimentos de Alistamento Eleitoral RAE direcionados pelos eleitores a este Juízo da 25ª Zona Eleitoral, por meio do sistema Título
Net, no período autorizado pelo TSE/TRE, e foram diligenciados pelo Servidor João Antonio da
Silva na tentativa de regularização, nos termos do § 4º do art. 4º da Resolução-TRE/MT nº 2453
/2020.
No procedimento agora em análise constam que 17 (dezessete) Requerimentos de Alistamento
Eleitoral - RAE precisaram ser diligenciados, sendo que 14 (catorze) eleitores atenderam à
intimação e regularizaram sua situação, restando 3 (três) que não atenderam satisfatoriamente à
intimação expedida por este Juízo e permaneceram com a pendência no seu pedido.
Os requerimentos que foram retificados pelos eleitores, estão deferidos nos relatórios de decisão
coletiva dos respectivos lotes, assinados por este juiz.
Restando, portanto, a análise dos requerimentos cujos respectivos interessados não atenderam à
intimação deste Juízo Eleitoral.
É o relato do necessário. Decido.
Diante da imprescindibilidade na manutenção dos cuidados relacionados à prevenção e combate
ao novo coronavírus (Covid-19), porém preocupado em viabilizar os trabalhos do fechamento do
cadastro e proporcionar mecanismos para que o cidadão conseguisse se habilitar para o exercício
do voto nas Eleições 2020, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso - TRE/MT autorizou, por
meio do Provimento-CRE/TRE/MT nº 5/2020 e da ResoluçãoTRE/MT nº 2453/2020, o uso amplo e
irrestrito do atendimento remoto para alistamento eleitoral, transferência e revisões de títulos de
eleitores no âmbito das Zonas Eleitorais na primeira instância da Justiça Eleitoral em Mato Grosso.
Todavia, além de seus benefícios, os referidos normativos também trouxeram ônus, a exemplo do
art. 4º, § 2º da Resolução-TRE/MT nº 2453/2020, que prevê:
Art. 4º A zona eleitoral competente para conversão do Título Net em RAE fará a análise das
informações prestadas e dos documentos apresentados, confrontando-os com a imagem do
requerente e sua respectiva fotografia no documento de identificação. §1º Para as operações de
revisão de dados e transferência de domicílio eleitoral, os dados biométricos, se existentes,
também deverão ser consultados, notadamente para o confronto das fotografias. §2º No caso de
documentação incompleta ou de dúvida sobre os documentos apresentados, o requerimento será
colocado em diligência e o juízo eleitoral notificará o eleitor a promover a complementação ou
apresentar explicações, por e-mail ou WhatsApp, em prazo a ser especificado na notificação. (f.n.)
Interpretando o excerto acima, percebe-se que os Requerimento de Alistamento Eleitoral - RAE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Interpretando o excerto acima, percebe-se que os Requerimento de Alistamento Eleitoral - RAE
(Alistamento, Revisão, Transferência) devem ser analisados pelo Juízo Eleitoral e só deferidos
quando atenderem às exigências legais e regulamentares.
Do contrário, ou seja, estando o pedido irregular, seja por inconformidades nos dados, seja pela
ausência de documentos instrutórios obrigatórios, o eleitor deve regularizar o pedido no prazo
estipulado pelo Juízo Eleitoral, sob pena de indeferimento.
Consta deste procedimento certidão de que o servidor realizou as providências para regularização,
porém não obteve sucesso perante os requerentes.
Assim, considerando que os eleitores abaixo especificados não regularizaram seus pedidos, seja
por que deixaram passar o prazo sem manifestação ou pelo motivo de terem inserido no formulário
Título Net números de telefones e/ou e-mail que não são hábeis para comunicação, INDEFIRO os
Requerimentos de Alistamento Eleitoral - RAE abaixo individualizados, determinando que este
comando seja registrado no Cadastro Nacional de Eleitores pela serventia eleitoral.
Nome do Eleitor -

Protocolo

Título de

Doc. do

Operação

Título Net

Eleitor

SEI

Patricia Francielen
Moreira MachadoTransferência

Transferência

legais não
atendidos
art. 18, II, da

180250405
201369329

402758360167

0158953

ResoluçãoTSE nº
21.538/2003

Ana Maria Saucedo
Pachuri -

Dispositivos

Art. 18, III, da
180250505
201419268

019782111805

0160841

ResoluçãoTSE nº
21.538/2003
Art. 18, III, da
Resolução-

Cleiton Silva
SohwenckTransferência

180250605
201435090

TSE nº
032726361880

0160878

21.538/2003;
Art. 2º, I, II,
IV, da
ResoluçãoTRE/MT nº
2453/2020

Considerando que é dever do interessado acompanhar seu pedido pela página do Título Net, os
mesmos ficam intimados nos termos do art. 5º, § 3º, da Resolução-TRE/MT nº 2453/2020[1].
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Após, a publicação do edital previsto nos art. 17, §2º e 18, §
6º da Resolução-TSE nº 21.538/20003, arquivese.
Pontes e Lacerda-MT, 15 de maio de 2020.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

FECHAMENTO DE CADASTRO ELEIÇÕES 2020 - TÍTULO NET REQUERIMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS DOMICILIAR ELEITORAL DILIGENCIADOS - SEI 02773.2020-8
Vistos,
Trata-se de procedimento iniciado para comportar os Requerimentos de Alistamento Eleitoral Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Trata-se de procedimento iniciado para comportar os Requerimentos de Alistamento Eleitoral RAE direcionados pelos eleitores a este Juízo da 25ª Zona Eleitoral, por meio do sistema Título
Net, no período autorizado pelo TSE/TRE, e foram diligenciados pela Servidora Sandra Ávila de
Souza na tentativa de regularização, nos termos do § 4º do art. 4º da Resolução-TRE/MT nº 2453
/2020.
No procedimento agora em análise constam que 26 (vinte e seis) Requerimentos de Alistamento
Eleitoral - RAE precisaram ser diligenciados, sendo que 22 (vinte e dois) eleitores atenderam a
intimação e regularizaram sua situação, restando 4 (quatro) que não atenderam satisfatoriamente à
intimação expedida por este Juízo e permaneceram com a pendência no seu pedido.
Os requerimentos que foram retificados pelos eleitores, estão deferidos nos relatórios de decisão
coletiva dos respectivos lotes, assinados por este juiz.
Restando, portanto, a análise dos requerimentos cujos respectivos interessados não atenderam à
intimação deste Juízo Eleitoral.
É o relato do necessário. Decido.
Diante da imprescindibilidade na manutenção dos cuidados relacionados à prevenção e combate
ao novo coronavírus (Covid-19), porém preocupado em viabilizar os trabalhos do fechamento do
cadastro e proporcionar mecanismos para que o cidadão conseguisse se habilitar para o exercício
do voto nas Eleições 2020, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso - TRE/MT autorizou, por
meio do Provimento-CRE/TRE/MT nº 5/2020 e da ResoluçãoTRE/MT nº 2453/2020, o uso amplo e
irrestrito do atendimento remoto para alistamento eleitoral, transferência e revisões de títulos de
eleitores no âmbito das Zonas Eleitorais na primeira instância da Justiça Eleitoral em Mato Grosso.
Todavia, além de seus benefícios, os referidos normativos também trouxeram ônus, a exemplo do
art. 4º, § 2º da Resolução-TRE/MT nº 2453/2020, que prevê:
Art. 4º A zona eleitoral competente para conversão do Título Net em RAE fará a análise das
informações prestadas e dos documentos apresentados, confrontando-os com a imagem do
requerente e sua respectiva fotografia no documento de identificação. §1º Para as operações de
revisão de dados e transferência de domicílio eleitoral, os dados biométricos, se existentes,
também deverão ser consultados, notadamente para o confronto das fotografias. §2º No caso de
documentação incompleta ou de dúvida sobre os documentos apresentados, o requerimento será
colocado em diligência e o juízo eleitoral notificará o eleitor a promover a complementação ou
apresentar explicações, por e-mail ou WhatsApp, em prazo a ser especificado na notificação. (f.n.)
Interpretando o excerto acima, percebe-se que os Requerimento de Alistamento Eleitoral - RAE
(Alistamento, Revisão, Transferência) devem ser analisados pelo Juízo Eleitoral e só deferidos
quando atenderem às exigências legais e regulamentares.
Do contrário, ou seja, estando o pedido irregular, seja por inconformidades nos dados, seja pela
ausência de documentos instrutórios obrigatórios, o eleitor deve regularizar o pedido no prazo
estipulado pelo Juízo Eleitoral, sob pena de indeferimento.
Consta deste procedimento certidão de que a servidora realizou as providências para
regularização, porém não obteve sucesso perante os requerentes.
Assim, considerando que os eleitores abaixo especificados não regularizaram seus pedidos, seja
por que deixaram passar o prazo sem manifestação ou pelo motivo de terem inserido no formulário
Título Net números de telefones e/ou e-mail que não atendem, INDEFIRO os Requerimentos de
Alistamento Eleitoral - RAE abaixo individualizados, determinando que este comando seja
registrado no Cadastro Nacional de Eleitores pela serventia eleitoral.
Nome do Eleitor -

Protocolo

Título de

Doc. do

Operação

Título Net

Eleitor

SEI

Dispositivos
legais não
atendidos

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Art. 18, III, da
ResoluçãoTSE nº
Sirlene Aparecida de
Almeida Silva -

180250505
201404961

Transferência

21.538/2003;
051035741309

0159858

Art. 2º, I, II,
IV, da
ResoluçãoTRE/MT nº
2453/2020

Glauco Adriano Souza
Toledo -

Art. 18, III, da
180250405
201378433

Transferência

041211152747

0160367

ResoluçãoTSE nº
21.538/2003

Stephania Martins

180250605

Silva - Transferência

201438625

029860631864

0162526

Art. 18, III, da
ResoluçãoTSE nº
21.538/2003

Jerino Felisdoro dos
Santos Transferência

Art. 18, III, da
180250605
201420980

040715261740

0162535

ResoluçãoTSE nº
21.538/2003

Considerando que é dever do interessado acompanhar seu pedido pela página do Título Net, os
mesmos ficam intimados nos termos do art. 5º, § 3º, da Resolução-TRE/MT nº 2453/2020[1].
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Após, a publicação do edital previsto nos art. 17, §2º e 18, §
6º da Resolução-TSE nº 21.538/20003, arquivese.
Pontes e Lacerda-MT, 14 de maio de 2020.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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
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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
Chefe de Cartório

ATOS DA 29ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600026-46.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600026-46.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
REQUERENTE: DEMOCRATAS - DEM - DIRETORIO MUNICIPAL - NOVA MARINGA/MT
RESPONSÁVEL: JEAN BARCELO FERREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - MT14054/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
DESPACHO Intimado a regularizar a representação processual ou apresentar nova declaração de
ausência de movimentação de recursos, após transcurso do prazo sem manifestação, o requerente
peticionou solicitando prorrogação do prazo para cumprir o determinado no despacho ID 1063282.
Tendo em vista que a prestação de contas foi apresentada antes do prazo final previsto na
Resolução TSE n. 23.604/2019 e, ainda, que a prorrogação requerida não acarretará prejuízo,
sendo a regularização necessária para prosseguimento do feito, defiro a dilação pleiteada pelo
prazo de 15 (quinze) dias.
São José do Rio Claro/MT, 20 de maio de 2020.
LUIS FELIPE LARA DE SOUZA
Juiz da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600033-38.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600033-38.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB DIRETORIO MUNICIPAL - NOVA MARINGA/MT
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDERSON RAFAEL PORTA MONTANDON - MT27061/O
DESPACHO Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos referente ao
exercício de 2019, apresentada pelo Movimento Democrático Brasileiro MDB de Nova Maringá/MT
(ID 1129314).
Nos termos do artigo 28, §4º, II, artigo 29, §2º, II e artigo 31, I e II, da Resolução TSE n. 23.604
/2019, a autuação da prestação de contas é obrigatória em nome do órgão partidário e do
presidente e tesoureiro, devendo as partes ser representadas por advogados.
Tendo em vista que a procuração (ID 1129317) tem como outorgante apenas o presidente,
determino a intimação, por meio do advogado constituído, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
apresente o instrumento de mandato/procuração para constituição de advogado em nome do
partido político e do tesoureiro.
Regularizada a representação processual, determino o processamento do feito nos termos do
artigo 44 da Resolução TSE n. 23.604/2019, expedindo-se o necessário.
Cumpra-se.
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Cumpra-se.
São José do Rio Claro/MT, 19 de maio de 2020.
LUIS FELIPE LARA DE SOUZA
Juiz da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600034-23.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600034-23.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - NOVA MARINGA/MT
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDERSON RAFAEL PORTA MONTANDON - MT27061/O
DESPACHO
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos referente ao exercício de
2019, apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Nova Maringá/MT (ID
1153423).
Nos termos do artigo 28, §4º, II, artigo 29, §2º, II e artigo 31, I e II, da Resolução TSE n. 23.604
/2019, a autuação da prestação de contas é obrigatória em nome do órgão partidário e do
presidente e tesoureiro, devendo as partes ser representadas por advogados.
Tendo em vista que a procuração (ID 1153430) tem como outorgante apenas o presidente,
determino a intimação, por meio do advogado constituído, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
apresente o instrumento de mandato/procuração para constituição de advogado em nome do
partido político e do tesoureiro.
Regularizada a representação processual, determino o processamento do feito nos termos do
artigo 44 da Resolução TSE n. 23.604/2019, expedindo-se o necessário.
Cumpra-se.
São José do Rio Claro/MT, 19 de maio de 2020.
LUIS FELIPE LARA DE SOUZA
Juiz da 29ª Zona Eleitoral

ATOS DA 32ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 16/2020
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
A Excelentíssima Senhora Dra. Thatiana dos Santos, MMª. Juíza da 32ª Zona Eleitoral, Município
de Cláudia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
Faz saber a todos quanto deste edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente os
partidos políticos e eleitores, que, após o recebimento dos pedidos de alistamentos, revisões e
transferências pelo sistema titulo net, bem como a realização das diligências necessárias para
complementação de dados ou documentos, os eleitores abaixo relacionados tiveram os seus
requerimentos de TRANSFERÊNCIA INDEFERIDOS:
MUNICÍPIO

ELEITOR

INSCRIÇÃO

MOTIVO
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ELEITOR COM REGISTRO
CLAUDIA

GILMAR DA SILVA

0371 4451 1805

ATIVO NA BASE DE
PERDAS E SUSPENSÃO
DE DIREITOS POLÍTICOS
AUSÊNCIA DE

MARCELANDIA

ALESSANDRO GRANDINI

0769 4989 0639

COMPROVAÇÃO DE
DOMICÍLIO PARA FINS DE
TRANSFERÊNCIA
AUSÊNCIA DE

ANTONIO RAIMUNDO

MARCELANDIA

BARBOSA TEIXEIRA

0224 5370 1899

COMPROVAÇÃO DE
DOMICÍLIO PARA FINS DE
TRANSFERÊNCIA
AUSÊNCIA DE

MARCELANDIA

DARI VALDIR ZUGE

0344 8113 0639

COMPROVAÇÃO DE
DOMICÍLIO PARA FINS DE
TRANSFERÊNCIA
AUSÊNCIA DE
TRANSCURSO DE UM ANO

MARCELANDIA

GRAZIELE FRANCO

0343 7609 1872

DA ÚLTIMA
TRANSFERÊNCIA OU
ALISTAMENTO
AUSÊNCIA DE

SELIO NEY CAMARGO

MARCELANDIA

PIRES

TRANSCURSO DE UM ANO
0376 8170 1821

DA ÚLTIMA
TRANSFERÊNCIA OU
ALISTAMENTO
AUSÊNCIA DE

WELSON DOS SANTOS

MARCELANDIA

LIMA DA SILVA

0714 1654 1147

COMPROVAÇÃO DE
DOMICÍLIO PARA FINS DE
TRANSFERÊNCIA

Assim, ficam os requerentes notificados para, querendo, interpor recurso da decisão no prazo de 5
(cinco) dias e no prazo de 10 (dez) dias por delegado de qualquer partido político.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa mandou o Senhor Juiz publicar o
presente edital, que vai afixado no local de costume e publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral. Eu, Valdiney Rondon Maidana Gomes, Chefe de Cartório, digitei, conferi e subscrevi,
autorizado pela Portaria n.º 3/2017/32ªZE/MT.
Cláudia-MT, 21 de maio de 2020.
VALDINEY RONDON MAIDANA GOMES
Chefe de Cartório

ATOS DA 53ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 13/2020
O Excelentíssimo Juiz Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, MM. Juiz Eleitoral da 53ª
Zona Eleitoral de Querência, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que se
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Zona Eleitoral de Querência, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que se
encontra disponível abaixo, relação contendo os requerimentos de alistamento e transferência no
período de 01/04/2020 a 18/05/2020 com indeferimento por este Juízo Eleitoral não insertos no
Edital 10/2020 expedido anteriormente por este juízo começando a contar, a partir da publicação
no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, o prazo de 05 dias para recurso dos eleitores detentores
dos requerimentos de alistamento e transferência indeferidos, nos termos do que dispõe o art. 17,
§ 1º e art. 18, § 5º, respectivamente, da Resolução 21.538/2003 do c. TSE:
ELEITOR

INSCRIÇÃO

DANIELLY RIBEIRO SANTOS

069568301082

FRANCISCA OHANA GUIMARAES
MARINHO ALVES

074335111112

ISMARINA XAVIER DA COSTA SANTOS

033319611082

JAIMIRO AZEVEDO DE AQUINO FILHO

038033571872

JANAINA GOMES VENCESLAU

031146841880

JANAINA GOMES XAVIER

075329391350

JORGE LUIS SILVA CARVALHO

074798361171

JOSIMARA CABRAL CORDEIRO ELIAS

013112012356

KAUAN EMANUEL DA SILVA MELO

038033031880

KAYQUE EMANUEL DA SILVA MELO

038033071805

LEIDIANE LIMA BARACHO

064624411325

LOURIVAL MOURA DA SILVA

023268071872

SIMONE FERREIRA DE SOUZA

018010641848

BIANCA DA SILVA SOUZA

033596561856

MARIA APARECIDA CARNEIRO DA COSTA

014874602712

MARIA DA PAIXÃO VALES DA SILVA

069652611198

MARCELO DE SOUZA MARCAL FILHO

038033331805

MARCILEIDE MARIA DOS SANTOS

024909541880

NIVALDO VICENTE DE MORAIS

042920191015

MOISES VAZ DA COSTA

005930591066

OSMAR PIRES DA FONSECA

015865111880

PAULA ORRANE DE LIRA DA CONCEICAO

079260881180

PAULO ALVES DA SILVA

021761911848

MARIA APARECIDA CARNEIRO DA COSTA

014874602712

RITA DE CASSIA SILVA DA CONCEICAO

038033291813

PAULA ORRANE DE LIRA DA CONCEICAO

079260881180

SARA LOPES DA COSTA SILVA

038033001830

SONIA SOUSA PIRES

043202811309

VICTOR HUGO FERREIRA DA LIMA

038033311830

VICTOR MANUEL ALMEIDA SILVA

036535751830

UÉLTON SANTANA MOREIRA

122414860515

E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou que se expedisse o presente edital, que
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E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou que se expedisse o presente edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Querência, Estado
de Mato Grosso, aos vinte e um dias do mês de maio do ano de 2020. Eu, Tiago Lima Magalhães
da Cunha, que digitei e subscrevi, com fulcro na Portaria nº 05/2015/53ªZE.
TIAGO LIMA MAGALHÃES DA CUNHA
Chefe de Cartório

PROCESSO 0600030-11.2020.6.11.0053
JUSTIÇA ELEITORAL 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060003011.2020.6.11.0053 / 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
INTERESSADO: JUÍZO DA 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
REQUERIDO: APAHU TRUMAI KAMAIURA
EDITAL n° 14/2020 O MM. Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, Juiz Eleitoral desta
53ª Zona Eleitoral, situada em Querência - MT, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que nesta data
o Sr. APAHU TRUMAI KAMAIURA, responde ao processo indicado em epígrafe, tendente à
verificar eventual duplicidade de inscrições eleitoral, conforme dados abaixo:
APAHU TRUMAI KAMAIURA filho de KATOWAPO KAMAIURA e TUMI TRUMAI AWETI, nascido
aos 14/06/2001,inscrição eleitoral n° 037024561864
APAHU TRUMAI KAMAIURA filho de KATOWAPO KAMAIURA e TUMI TRUMAI AWETI, nascido
aos 14/06/2001,inscrição eleitoral n° 038033451830
E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou que se expedisse o presente edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Querência, Estado
de Mato Grosso, aos vinte e um dias do mês de maio do ano de 2020. Eu, Tiago Lima Magalhães
da Cunha, que digitei e subscrevi, com fulcro na Portaria nº 05/2015/53ªZE.

PROCESSO 0600008-50.2020.6.11.0053
JUSTIÇA ELEITORAL 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600008-50.2020.6.11.0053 / 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA
MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO P S B
RESPONSÁVEL: EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN, MAX JOEL RUSSI
Advogado do(a) REQUERENTE: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
EDITAL N° 12/2020
O MM. Juiz Eleitoral Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, juiz eleitoral da 53ª Zona
Eleitoral, com sede no município de Querência/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais e na forma da Lei etc,
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que o diretório
/comissão do partido político abaixo descrito apresentou Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira em pedido de regularização das contas partidárias referente ao exercício
financeiro de 2016 nos termos do art. 28, § 3º da Resolução TSE nº 23.604/2019:
Município

Partido

Processo

Serra Nova Dourada/MT

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

0600008-50.2020.6.11.0053

Fica facultada a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste
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Fica facultada a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) 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, nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2020.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, de forma ampla e absoluta, foi expedido o presente
Edital, que será publicado no Diário da Justiça Eleitoral e afixado no átrio do Cartório da 53ª Zona
Eleitoral. Nada mais, eu, Tiago Lima Magalhães da Cunha, Analista Judiciário, conferi e subscrevo
o presente edital com fulcro na Portaria nº 05/2015/53ªZE.

PROCESSO 0600012-87.2020.6.11.0053
JUSTIÇA ELEITORAL 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600012-87.2020.6.11.0053 / 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA
MT
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL / PL - DIRETORIO ESTADUAL DE MATO GROSSO,
PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Advogado do(a) REQUERENTE: NATHALIA NASCIMENTO PAREDES PISTORELLO - MT19153
/O
EDITAL N° 11/2020
O MM. Juiz Eleitoral Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, juiz eleitoral da 53ª Zona
Eleitoral, com sede no município de Querência/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais e na forma da Lei etc,
FAZ SABER a todos que o presente edital, nos termo do art. 59 da Resolução TSE 23.553/2017
virem ou dele tiverem conhecimento que o diretório/comissão do partido político abaixo descrito
apresentou Extrato de Prestação de Contas das Eleições 2018, sem movimentação financeira,
requerendo a regularização das contas.
Município

Partido

Processo

Querência/MT

PL - PARTIDO LIBERAL

0600012-87.2020.6.11.0053

Fica facultada a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste
edital, a apresentação de impugnação, que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que comprovem as alegações, nos termos do art. 59, §1º da referida
resolução.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, de forma ampla e absoluta, foi expedido o presente
Edital, que será publicado no Diário da Justiça Eleitoral e afixado no átrio do Cartório da 53ª Zona
Eleitoral. Nada mais, eu, Tiago Lima Magalhães da Cunha, Analista Judiciário, conferi e subscrevo
o presente edital com fulcro na Portaria nº 05/2015/53ªZE.

PROCESSO 0600030-11.2020.6.11.0053
JUSTIÇA ELEITORAL 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060003011.2020.6.11.0053 / 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
INTERESSADO: JUÍZO DA 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
REQUERIDO: APAHU TRUMAI KAMAIURA
DESPACHO
Vistos, etc.
Trata-se de coincidência n° 1DMT2002731104, referente a possível duplicidade de títulos do
eleitor APAHU TRUMAI KAMAIURA.

Com efeito, nos termos do Art.35 da Res.21.538/2003,DETERMINO a publicação de edital, pelo
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Com efeito, nos termos do Art.35 da Res.21.538/2003,DETERMINO a publicação de edital, pelo
prazo de três dias, para conhecimento dos interessados. Ato contínuo, DETERMINO que sejam
realizadas tentativas de contato via telefone com o eleitor, para que, se o desejar, requerer a
regularização de sua situação eleitoral.
Após, tornem os autos conclusos.
Querência/MT, 18 de maio de 2020 Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600013-72.2020.6.11.0053
JUSTIÇA ELEITORAL 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060001372.2020.6.11.0053 / 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
INTERESSADO: #-JUÍZO DA 53ªZE DO MATO GROSSO
REQUERIDO: MANOEL RIBEIRO DA SILVA
SENTENÇA
Trata-se de coincidência n° 1DBR2002718057, referente a possível duplicidade de títulos do(s)
eleitor(es) MANOEL RIBEIRO DA SILVA.
Com efeito, denota-se que não se trata de caso de duplicidade. Embora nenhum dos eleitores
tenha entrado em contato com o Cartório Eleitoral, vislumbra-se que enquanto o eleitor de
inscrição eleitoral n° 027089781899 nasceu no município de Sucupira do Norte/MA, filho de Maria
Ribeiro da Silva, o eleitor de inscrição eleitoral n° 034067342755 nasceu no município de Buriti
Bravo/MA, filho de Alcina Ribeiro da Silva. Denota-se ainda que, em ambos os casos, os eleitores
são analfabetos e que votaram concomitantemente em inúmeras eleições, mesmo votando em
estados distintos.
Portanto, com base nos elementos extraídos dos autos concluo que o caso sob exame não é de
duplicidade de inscrições. Sendo assim, tendo em vista a competência deste juízo, nos termos do
Art. 41, I da Res. TSE 21538/2003, DETERMINO, com fundamento no art. 37, II da referida
resolução, a REGULARIZAÇÃO da situação das inscrições dos eleitores homônimos MANOEL
RIBEIRO DA SILVA.
Publique-se, registre-se, intime-se.
Oficie-se à 44ªZE/MA, para lançamento do ASE 493 na inscrição n° 034067342755.
Vista ao MP.
Querência/MT, 13 de maio de 2020.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral

ATOS DA 57ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO Nº 0600005-20.2019.6.11.0057 - CLASSE: PET
Assunto: Regularização de Contas, relativa à Eleição Geral de 2018, do Partido Social Cristão
(PSC), de Gaúcha do Norte/MT
Advogado: Marcelo Joventino Coelho, OAB/MT n. 5950-A, OAB/RJ n. 91.093
RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

1. Referem-se os autos à regularização da situação de inadimplência mediante prestação de
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1. Referem-se os autos à regularização da situação de inadimplência mediante prestação de
contas do Partido Social Cristão (PSC) de Gaúcha do Norte/MT, referente às Eleições Gerais de
2018;
2. A presente prestação de contas foi encaminhada à Justiça Eleitoral em 20/12/2019;
3. Realizou-se a análise preliminar da prestação de contas, tomando-se por base a declaração de
ausência de movimentação financeira e demais documentos e informações constantes dos autos,
observando-se os preceitos ditados pela Lei n° 9.504/97, Resolução/TSE n. 23.553/17 e legislação
eleitoral pertinente à matéria, destacando-se as seguintes ocorrências:
3.1. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação
financeira, adotando-se, portanto, o rito do art. 49, da Resolução TSE n. 23.553/17, para análise
das contas;
3.2. Houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional do Estado de Mato
Grosso, com cópia afixada no átrio do cartório, do nome do partido e seus responsáveis que
apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos, em atendimento ao disposto
no artigo 59, da Resolução TSE n. 23.553/17;
3.3. Empreendida consulta ao sistema SPCE, no módulo extrato bancário, destacou-se a ausência
de extrato para o CNPJ do partido político;
3.4. A agremiação não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício em pauta, conforme
demonstrativo consolidado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e constante nos autos.
3.5. Não houve recebimento de recursos de origem não identificada, conforme demonstra o
relatório acostado aos autos.
4. Da análise realizada na documentação comprobatória até então apresentada, constata-se, que,
aparentemente, não ocorreu movimentação financeira referente à eleição geral de 2018, bem
assim a ausência de recebimentos das cotas do fundo partidário.
5. Em função dos exames realizados na presente prestação de contas, pondera-se pela
regularização das contas partidárias, por não ter sido detectada nenhuma irregularidade capaz de
macular as contas apresentadas.
Salvo melhor juízo, é o parece que submeto à consideração superior.
Maurício Belas de Oliveira Ferreira
Analista Judiciário
57ª ZE - Paranatinga
MAURÍCIO BELAS DE OLIVEIRA FERREIRA
Chefe de Cartório
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