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ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 194/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO o resultado do Concurso de Remoção nº 1/2020, publicado no DJE nº 3121, de
17 de março de 2020;
CONSIDERANDO as disposições contidas na Portaria TRE-MT nº 128/2020, que homologou o
Concurso de Remoção nº 1/2020;
CONSIDERANDO, por fim, o que consta do Processo Administrativo Eletrônico SEI nº 00536.20208,
RESOLVE
Art. 1º Remover a servidora FERNANDA ARRUDA DO CARMO FALABRETTI, Técnica Judiciária,
Área Administrativa, lotada no Cartório da 21ª Zona Eleitoral - Lucas do Rio Verde, para a
Secretaria deste Tribunal, concedendo-lhe 15 (quinze) dias de trânsito, a contar de 1º/6/2020.
Art. 2º Dispensar a servidora citada no art. 1º da função comissionada de Assistente I (FC-1),
vinculada ao Cartório da 21ª Zona Eleitoral - Lucas do Rio Verde, com efeitos a contar de 1º/6
/2020.
Art. 3º A remoção prevista neste ato não ensejará quaisquer indenizações decorrente do
deslocamento.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Cuiabá-MT, 21 de maio de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 192/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI e XLII, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo Eletrônico SEI nº 00622.2020-9,
RESOLVE
Art. 1º Cessar os efeitos da requisição do servidor EDMAR PEREIRA DA SILVA, para prestar
serviços no Cartório da 12ª Zona Eleitoral - Campo Verde, deferida por meio da Portaria nº 053
/2019, publicada no DJE nº 3.095, de 06/02/2020, a contar de 16/3/2020.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 21 de maio de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

ATOS DA DIRETORIA GERAL
DECISÕES
HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO
PROBATÓRIO DO SERVIDOR THIAGO LIMA MAGALHÃES DA CUNHA
DECISÃO DO DIRETOR-GERAL
Processo Administrativo eletrônico nº 6069/2017
V isto.
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V isto.
1. Feita a devida avaliação de desempenho para fins de estágio probatório do
servidor Thiago Lima Magalhães da Cunha, O resultado final foi encaminhado pela comissão de
avaliação de estágio probatório, com proposta de homologação (doc. nº 06817/2020).
2. Observa-se que, ciente o(a) servidor(a) do resultado final da avaliação, em observância ao
disposto no artigo 22 da Resolução TSE 22.582/07, transcorreu prazo sem interposição de recurso
(doc. nº 06802/2020).
3. A Lei nº 8.112/90, em seu artigo 20, § 1º, dispõe que, quatro meses antes de findo o período do
estágio probatório, a avaliação de desempenho do servidor será submetida à homologação da
autoridade competente, bem ainda a Resolução TSE nº 22.582, de 30 de agosto de 2007, ao
disciplinar o assunto, estabelece:
Art. 13. (...)
Parágrafo Único. O resultado final da avaliação será encaminhado ao Diretor-Geral para
homologação, quatro meses antes de findo o período de estágio, sem prejuízo da continuidade de
apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V do art. 10. (negritou-se)
4. Ante o exposto e nos termos do dispositivo legal, acima mencionado, homologo a avaliação de
desempenho do Estágio Probatório do servidor Thiago Lima Magalhães da Cunha, Analista
Judiciário, Área de Atividade: Judiciária, do quadro permanente de pessoal deste TRE/MT.
5. Retorne à SSAA/CED para publicação desta decisão e demais acompanhamentos.
Cuiabá-MT, em 21 de maio de 2020.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral

HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO
PROBATÓRIO DA SERVIDORA JÉSSICA SILVA PIRES DOS SANTOS
DECISÃO DO DIRETOR-GERAL
Processo Administrativo eletrônico nº 6071/2017
V isto.
1. Feita a devida avaliação de desempenho para fins de estágio probatório do servidor Jéssica
Silva Pires dos Santos, O resultado final foi encaminhado pela comissão de avaliação de estágio
probatório, com proposta de homologação (doc. nº 06858/2020).
2. Observa-se que, ciente o(a) servidor(a) do resultado final da avaliação, em observância ao
disposto no artigo 22 da Resolução TSE 22.582/07, transcorreu prazo sem interposição de recurso
(doc. nº 06792/2020).
3. A Lei nº 8.112/90, em seu artigo 20, § 1º, dispõe que, quatro meses antes de findo o período do
estágio probatório, a avaliação de desempenho do servidor será submetida à homologação da
autoridade competente, bem ainda a Resolução TSE nº 22.582, de 30 de agosto de 2007, ao
disciplinar o assunto, estabelece:
Art. 13. (...)
Parágrafo Único. O resultado final da avaliação será encaminhado ao Diretor-Geral para
homologação, quatro meses antes de findo o período de estágio, sem prejuízo da continuidade de
apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V do art. 10. (negritou-se)
4. Ante o exposto e nos termos do dispositivo legal, acima mencionado, homologo a avaliação de
desempenho do Estágio Probatório do servidor Jéssica Silva Pires dos Santos, Analista Judiciário,
Área de Atividade: Judiciária, do quadro permanente de pessoal deste TRE/MT.
5. Retorne à SSAA/CED para publicação desta decisão e demais acompanhamentos.
Cuiabá-MT, em 21 de maio de 2020.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
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MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PAUTA DE JULGAMENTO - EDITAL N. 71/2020
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 28/05/2020,
quinta-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 44186 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 18.527/2018
ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - CARGO - VEREADOR - CORRUPÇÃO OU FRAUDE CANDIDATURAS FEMININAS FICTÍCIAS - PREENCHIMENTO DE QUOTA DE GÊNERO DIAMANTINO/MT - 7ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
EMBARGANTE(S): JOZENIL COSTA LUBE
ADVOGADA(S): BENEDITA ROSALINA PEREIRA - OAB: 3.380/MT
EMBARGANTE(S): GONÇALINA MARIA VIEGAS FILHA
ADVOGADA(S): BENEDITA ROSALINA PEREIRA - OAB: 3.380/MT
EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: Doutor YALE SABO MENDES
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 dois
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0601407-50.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601407-50.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCOS FERNANDES DA ROSA DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE:

MARCOS

FERNANDES

DA

ROSA

ADVOGADO:

PAULO

AUGUSTO

FERNANDES FORTES - OAB/MG131667 ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE
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PAULO

AUGUSTO

FERNANDES FORTES - OAB/MG131667 ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE
MAGALHAES - OAB/MG139537 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Vistos etc.
Tendo em vista a informação de ID n. 3117022, comprovando o recolhimento do valor atualizado
no total de R$ 843,70 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta centavos), determino o
arquivamento dos presentes, com as baixas e anotações de cautela.
P.R.I. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 20 de maio de 2020.
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO Juiz Membro Relator(a)

PROCESSO 0601326-04.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601326-04.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LAYR MOTA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL ADVOGADO:
GRACIELI BORGES MARIA MENDES - OAB/MT21832/O ADVOGADO: MAYARA SERAFIM DOS
REIS OLIVEIRA - OAB/MT21904/O ADVOGADO: LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - OAB
/MT15130/O ADVOGADO: ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - OAB/MT8311/O REQUERENTE:
LAYR MOTA DA SILVA ADVOGADO: ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - OAB/MT8311/O
ADVOGADO: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - OAB/MT13752 FISCAL DA LEI:
Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Vistos etc.
A Secretaria Judiciária certificou que após Certifico, considerando o trânsito em julgado da Decisão
monocrática/TSE (ID 2916222) na data de 05/02/2020 (ID 2916472) e, a consequente manutenção
dos efeitos do Acordão n. 27482 (ID 2054422) que aprova com ressalvas, as contas do
Requerente e condena ao recolhimento de valores à União, que não foi apresentado o
comprovante de recolhimento da quantia de R$ 10.000,00 [dez mil reais], ao Tesouro Nacional,
provenientes de recursos públicos recebidos, majoritariamente, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), nos moldes exigidos pela norma de regência. [id. n.
3155622].
Conforme previsto no §5º, do art. 53, da Resolução TSE nº 23.553/2017, os valores do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados não constituem
sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia
de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas .
Por sua vez, o § 1º, do art. 82, do mesmo normativo, prevê que verificada a ausência de
comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado .
Ante o exposto, determino a intimação do prestador de contas LAYR MOTA DA SILVA, através de
seu advogado regularmente constituído nestes autos, para que, no prazo de 72 [setenta e duas]
horas, apresente o comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União [GRU],
referente ao valor de R$ 10.000,00 [dez mil reais], sob pena de remessa de cópia digitalizada dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança
[art. 82, §1º, in fine, da citada Resolução].
O prestador deverá ser advertido de que, na hipótese de inadimplência, incidirão juros moratórios e
atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a ser recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
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sobre os valores a ser recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento [art. 82, §2º, in fine, do mencionado normativo].
Comprovado o adimplemento da obrigação, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos,
com os registros e cautelas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 19 de maio de 2020.
SEBASTIÃO MONTEIRO Juiz Membro Relator

PROCESSO 0601240-33.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601240-33.2018.6.11.0000
REQUERENTE:

ELEICAO

2018

ALDO

PASSOS

AMORIM

DEPUTADO

ESTADUAL

REQUERENTE: ALDO PASSOS AMORIM ADVOGADO: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS
- OAB/MT14517 ADVOGADO: EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - OAB/MT008896
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Vistos etc.
A Secretaria Judiciária através do evento id. n. 2973622 informa que:
Certifico que considerando o trânsito em julgado do Acórdão n. 27646 na data de 14/11/2019 (ID
2581622), não foi apresentado o comprovante de recolhimento do montante de R$ 32,00 (trinta e
dois reais), ao órgão partidário, referente as sobras de campanhas eleitorais, nos moldes exigidos
pela Resolução TSE n. 23.607/2019 que revoga a Resolução TSE n. 23.553, de 18 de dezembro
de 2017.
1. Intime-se o prestador de contas ALDO PASSOS AMORIM, através de seu advogado
regularmente constituído nestes autos, para que, no prazo de 72 [setenta e duas] horas, apresente
o comprovante de recolhimento à Direção Estadual do partido PODE/MT ou declaração por este
firmada, referente ao valor de R$ 32,00 [trinta e dois reais], configurado como sobra de campanha.
2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, a Secretaria Judiciária
providenciará os devidos registros relativos à inadimplência, inclusive no cadastro de eleitor.
3. Comprovado o cumprimento da obrigação constante do item 1 desta decisão, o que deverá ser
certificado, com os registros e cautelas de estilo, ao arquivo.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 19 de maio de 2020.
SEBASTIÃO MONTEIRO Juiz Membro Relator

PROCESSO 0600978-83.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: REPRESENTAÇÃO nº 0600978-83.2018.6.11.0000
REPRESENTANTE:

Procuradoria

Regional

Eleitoral

REPRESENTADO:

ADENILSON

APARECIDO FIRMINO DA ROCHA ADVOGADO: MAYLA DOVIGI - OAB/MT27120/O
ADVOGADO: DOUGLAS DE MELO COSTA - OAB/MT21746/O ADVOGADO: THIAGO DOS
SANTOS RICHOPPO - OAB/MT21462/O ADVOGADO: LEONARDO PERIM DE PAULA - OAB
/MT20587/O REPRESENTADO: VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME ADVOGADO:
LEONARDO PERIM DE PAULA - OAB/MT20587/O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional
Eleitoral
DECISÃO
Vistos etc.
Cuida-se de multa aplicada a Adenilson Aparecido Firmino da Rocha nos autos de representação
por propaganda eleitoral irregular, relativa as eleições 2018, que através da decisão proferida [id.
n. 90024], já transitada em julgado conforme certificado no evento id. n. 91092, o condenou ao
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n. 90024], já transitada em julgado conforme certificado no evento id. n. 91092, o condenou ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 [cinco mil reais].
Através da Petição id. n. 1424222, o devedor requereu e teve deferido, pedido de parcelamento do
pagamento da multa que lhe foi imposta [id. n. 2309272].
A Secretaria Judiciária através do evento id. n. 3026572, certifica que transcorreu in albis o prazo
para manifestação acerca do despacho de id n 2309272.
É o relato do necessário.
Decido.
Considerando a inércia e a ausência de qualquer justificativa do devedor, para não honrar o pedido
de parcelamento da dívida, por ele requerido e deferido por este relator.
REVOGO, a decisão proferida no evento id. n. 2309272.
Dando prosseguimento a execução da dívida, determino a Secretaria Judiciária as seguintes
providências:
1. Os registros necessários da condenação ao pagamento de multa, se ainda não o fez, no
cadastro do eleitor e demais registros desta Justiça Especializada.
2. O envio ao representante da União em Mato Grosso, para que adote as medidas que julgar
necessárias a satisfação do débito.
3. Publique-se. Cumpra-se
Cuiabá (MT), 19 de maio de 2020.
SEBASTIÃO MONTEIRO Juiz Membro Relator

PROCESSO 0601424-86.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601424-86.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VILMA MARIA DO NASCIMENTO FERNANDES DEPUTADO
ESTADUAL REQUERENTE: VILMA MARIA DO NASCIMENTO FERNANDES ADVOGADO: JADIR
WILSON DA SILVA DALVI - OAB/MT17510/O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Vistos etc.
Tendo em vista a petição de ID n. 3079972, acolho o pedido do requerente e excepcionalmente
concedo 15 dias corridos para o cumprimento do despacho de ID n. 3004622.
P.R.I.Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 20 de maio de 2020.
Doutor(a) JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO Relator(a)

PROCESSO 0601775-59.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº 060177559.2018.6.11.0000
AUTOR: SIGILOSO LITISCONSORTE: SIGILOSO ADVOGADO: GABRIELA TERRA CYRINEU OAB/MT24378/O ADVOGADO: FELIPE TERRA CYRINEU - OAB/MT20416/O ADVOGADO:
MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - OAB/MT18970/O ADVOGADO: RODRIGO TERRA
CYRINEU - OAB/MT16169/O ADVOGADO: ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA - OAB/MT16068/O
LITISCONSORTE: SIGILOSO ADVOGADO: BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA OAB/GO33670 ADVOGADO: ALEX DUARTE SANTANA BARROS - OAB/DF31583 ADVOGADO:
GABRIELA TERRA CYRINEU - OAB/MT24378/O ADVOGADO: FELIPE TERRA CYRINEU - OAB
/MT20416/O ADVOGADO: MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - OAB/MT18970/O
ADVOGADO: RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB/MT16169/O ADVOGADO: ADEMAR JOSE
PAULA DA SILVA - OAB/MT16068/O RÉU: SIGILOSO ADVOGADO: DERLISE MARCHIORI - OAB
/MT20014/O ADVOGADO: HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB/MT20225/B ADVOGADO:
GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - OAB/PR61923 ADVOGADO: FLAVIO CALDEIRA
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GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - OAB/PR61923 ADVOGADO: FLAVIO CALDEIRA
BARRA - OAB/MT13465/A FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO de ID nº 3193222:
"Vistos, etc.
Tendo em vista a realização da diligência determinada no ID n.º 3109922 (Certidão ID n.º 3130922)
e, diante da ausência da necessidade de produção de outras provas para a formação do
convencimento, tem-se por encerrado o prazo de dilação probatória nos termos do artigo 22, inciso
X, da Lei Complementar n.º 64/90.
Por conseguinte, determino a intimação das partes para apresentação de alegações finais no
prazo comum de 2 (dois) dias.
Decorrido o prazo acima estabelecido, subam os autos conclusos.
À Secretaria Judiciária para providências.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se, com a urgência que se impõe.
Cuiabá (MT), 21 de maio de 2020.
Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator"
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Ângela Aparecida Gabana de Queiroz
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECISÕES
LICENÇA PATERNIDADE - SEI Nº 03211.2020-5
1. Requer o servidor BENEDITO ANTÔNIO DA COSTA, ocupante do cargo de Analista Judiciário,
lotado na Secretaria de Gestão de Pessoas, o registro de afastamento por motivo do nascimento
de sua filha, ocorrido em 13/05/2020.
2. O servidor apresentou junto com o requerimento, a cópia da respectiva Certidão de Nascimento
a fim de subsidiar seu pedido, doc. nº 0163681.
3. Tendo por sustentação a previsão do art. 7º, inciso XIX[2] da Constituição da República/88, do
art. 102, inciso VIII[3], alínea "a" c/c art. 208[4], ambos da Lei nº 8.112/90, e tendo em vista o que
dispõe o Decreto 8737[5], de 3 de maio de 2016, com fundamento na delegação contida no art. 5º,
I, d[6], da Portaria nº 117/2018, DEFIRO a licença paternidade ao servidor BENEDITO ANTÔNIO
DA COSTA pelo prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar de 13/05/2020, bem como, a
respectiva prorrogação por mais 15 (quinze) dias a contar do dia subsequente ao término da
vigência da referida licença.
4. À Coordenadoria de Assistência Médica e Social para publicação da presente deliberação, bem
ainda para as providências quanto ao registro e as comunicações afetas à unidade.
Cuiabá/MT, 21 de maio de 2020.
[1] Decisão proferida em razão da delegação de competência contida na Portaria nº 117/2018.
[2] Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social:
(...)
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;
[3] Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são considerados como de efetivo
exercício os afastamentos em virtude de:
VIII - licença:
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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VIII - licença:
a. à gestante, à adotante e à paternidade;
[4] Art. 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença-paternidade de 5
(cinco) dias consecutivos.
[5] Art. 1º Fica instituído o Programa de Prorrogação da Licença Paternidade para os servidores
regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 2º A prorrogação da licença-paternidade será concedida ao servidor público que requeira o
benefício no prazo de dois dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de quinze
dias, além dos cinco dias concedidos pelo art. 208 da Lei nº 8.112, de 1990.
§ 1º A prorrogação se iniciará no dia subsequente ao término da licença de que trata o art. 208 da
Lei nº 8.112, de 1990.
[6] Art. 5º ao ocupante do cargo de Secretário de Gestão de Pessoas e, em seus impedimentos ou
ausências, ao seu substituto legal, fica delegada a competência para, observada a legislação de
regência, praticar os seguintes atos:
I - conceder:
(...)
d) licença à gestante, à adotante e licença-paternidade;
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

ATOS DA 10ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 23/2020 - RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS INCLUÍDAS E
ATUALIZADAS - 1ª QUINZENA DE MAIO/2020
O Excelentíssimo Senhor, Doutor RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO, Juiz da
10ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, a relação de
inscrições incluídas ou atualizadas no cadastro de eleitores, realizadas de forma remota, via
"TítuloNet", em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e que foram DEFERIDAS por
este Juízo Eleitoral na primeira quinzena do mês de maio de 2020 , a qual ficará disponível por
meio do link: https://bit.ly/2TpeWug, para conhecimento dos interessados, conforme disposto no
artigo 45, § 6º, do Código Eleitoral, c/c os artigos 17 e 18, § 4º, da Resolução TSE n.º 21.538/03.
Pelo presente, ficam os órgãos municipais dos partidos políticos desta 10ª Zona Eleitoral,
cientificados de que poderão interpor recurso, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir desta
publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DJE-MT, conforme dispõe o artigo 7º, § 1º, da
Lei n.º 6.996/82 e Resolução n.º 21.538/03 TSE.
Dado e passado nesta cidade de Rondonópolis, aos 21 dias do mês de maio de 2020. Eu............
(Fernando Lira Morão de Matos), Servidor legalmente requisitado, preparei e conferi o presente
edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600017-44.2020.6.11.0010
JUSTIÇA ELEITORAL 10ª ZONA ELEITORAL DE RONDONÓPOLIS MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600017-44.2020.6.11.0010 / 010ª ZONA ELEITORAL DE
RONDONÓPOLIS MT
REQUERENTE: PARTIDO VERDE - PV., JOSE ROBERTO STOPA, ANDERSON CARVALHO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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REQUERENTE: PARTIDO VERDE - PV., JOSE ROBERTO STOPA, ANDERSON CARVALHO
MATOS
Advogado do(a) REQUERENTE: NATHALIA NASCIMENTO PAREDES PISTORELLO - MT19153
/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DE RONDONÓPOLIS MT
EDITAL Nº 23/2020
O Excelentíssimo Senhor Doutor RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO, Juiz da
10ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber, a todos
quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que foram apresentadas, nos
termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, a Prestação de Contas Final de Campanha
do PARTIDO VERDE de Itiquira/MT, relativamente às Eleições de 2018, em que consta o registro
de ausência de movimentação financeira, 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.
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.
RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Juiz da 10ª Zona Eleitoral de Rondonópolis

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600010-52.2020.6.11.0010
JUSTIÇA ELEITORAL 010ª ZONA ELEITORAL DE RONDONÓPOLIS MT
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600010-52.2020.6.11.0010 / 010ª ZONA ELEITORAL DE
RONDONÓPOLIS MT
REQUERENTE: JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DE RONDONÓPOLIS MT
REQUERIDO: ADEMAR WURZIUS, RAIMUNDO OLIMPIO DE ALMEIDA, SINVALDO MARTINS
DE SOUZA
SENTENÇA
Cuida-se de procedimento tendente à verificação da regularidade da anotação de ASE no cadastro
de eleitores, especialmente o ASE 337 (motivo 8), referente à suspensão de direitos políticos
decorrente de condenação criminal eleitoral.
Após o recebimento da lista de eleitores com ASE 337 (motivo 8) anotados em seus cadastros
eleitorais para verificação quanto à possível correção no registro/manutenção, o Cartório Eleitoral
procedeu à busca no arquivo e separação dos processos e/ou comunicações que originaram o
registro do ASE.
Em posse dos processos e/ou comunicações, foi informado pelo Cartório (ID nº 497460) a
possibilidade de inativação do ASE 337 (motivo 8) para os eleitores Sinvaldo Martins de Souza e
Raimundo Olímpio de Almeida.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral não se opôs à inativação do registro do ASE
337 do cadastro dos eleitores (ID 624801).
Os autos vieram conclusos.
É a síntese necessária. Decido.
A análise dos autos demonstra inequivocamente a extinção de punibilidade do eleitor Raimundo
Olímpio de Oliveira (ID 574576), de modo que a inativação do ASE 337 (motivo 8) em seu cadastro
é medida que se impõe.
Em relação ao eleitor Sinvaldo Martins de Souza, verifica-se na sentença condenatória (ID 575048)
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Em relação ao eleitor Sinvaldo Martins de Souza, verifica-se na sentença condenatória (ID 575048)
que se trata de uma inscrição fraudulenta cujo infrator veio a óbito no dia 06/10/2019 (ID 574296).
Isto posto, determino a inativação do registro do ASE 337 (motivo 8) do cadastro dos eleitores
(inscrições eleitorais nº 027974361872 e 034616001848), por meio do registro do ASE 370 e, para
a inscrição 034616001848, o lançamento do ASE 019 (falecimento).
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral. Publique-se.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Juiz da 10ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600028-73.2020.6.11.0010
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DE
RONDONÓPOLIS MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600028-73.2020.6.11.0010 / 010ª ZONA ELEITORAL DE
RONDONÓPOLIS MT
REQUERENTE: ANTONIO ROBERTO ALVES DE BRITO
REQUERIDO: LUIZ FERNANDO HOMEM DE CARVALHO, PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO - PRB - COMISSAO PROVISORIA
DESPACHO
Vistos e examinados;
Trata-se de requerimento de inclusão em lista especial de filiados, nos moldes da Lei nº 9.096
/1995, art. 19, §2º, e Resolução TSE nº 23.596/2019, arts. 12 e 13, requerido por ANTONIO
ROBERTO ALVES DE BRITO em face do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB,
representação municipal de RONDONÓPOLIS-MT.
Analisadas as informações dos autos, determino as seguintes providências:
1) Intime-se o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB em Rondonópolis, para se
manifestar, no prazo de 3 (três) dias, devendo a intimação ser feita por e-mail.
2) Após, com ou sem resposta, intime-se o Ministério Público Eleitoral para apresentar
manifestação no prazo de 3 (três) dias (intimação por data certa).
3) Exauridas as providências façam-me conclusos para decisão.
Cumpra-se.
RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600029-58.2020.6.11.0010
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DE
RONDONÓPOLIS MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600029-58.2020.6.11.0010 / 010ª ZONA ELEITORAL DE
RONDONÓPOLIS MT
REQUERENTE: KATIA FARES DIB
REQUERIDO: LUIZ FERNANDO HOMEM DE CARVALHO, PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO - PRB - COMISSAO PROVISORIA DE RONDONÓPOLIS-MT
DESPACHO
Vistos e examinados;
Trata-se de requerimento de inclusão em lista especial de filiados, nos moldes da Lei nº 9.096
/1995, art. 19, §2º, e Resolução TSE nº 23.596/2019, arts. 12 e 13, requerido por KATIA FARES
DIB em face do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, representação municipal de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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DIB em face do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, representação municipal de
RONDONÓPOLIS-MT.
Analisadas as informações dos autos, determino as seguintes providências:
1) Intime-se o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB em Rondonópolis, para se
manifestar, no prazo de 3 (três) dias, devendo a intimação ser feita por e-mail.
2) Após, com ou sem resposta, intime-se o Ministério Público Eleitoral para apresentar
manifestação no prazo de 3 (três) dias (intimação por data certa).
3) Exauridas as providências façam-me conclusos para decisão.
Cumpra-se.
RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 17ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTO, REVISÃO E TRANSFERÊNCIA DE
TÍTULO ELEITORAL INDEFERIDOS
EDITAL Nº 30/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral - Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas atribuições legais etc,
FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que se
encontra disponível no link abaixo a relação de eleitores que tiveram os requerimentos de
alistamento, revisão e transferência de título eleitoral INDEFERIDOS nesta 17ª Zona Eleitoral, no
período de 03/04/2020 a 20/05/2020, começando a contar, a partir da publicação no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, o prazo de 05 dias para que os eleitores em questão apresentem
recurso, nos termos do que dispõe o art. 17, § 1º e art. 18, § 5º, respectivamente, da Resolução
TSE nº 21.538/2003.
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-30-202020200522102525352-39ebac29ff30a2cce6d2d246e878717c.pdf
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Exmo. Sr. Juiz a publicação do presente
edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado na cidade de Arenápolis, Estado de
Mato Grosso, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte. Eu
_______________, Marina Tostes Miranda Barroso, técnica judiciária, conferi e assinei o presente
Edital.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600026-79.2020.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600026-79.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA
ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT

REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE 77 DE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE 77 DE
MIRASSOL D' OESTE RESPONSÁVEL: JOSE FERREIRA SOARES, FRANCISCO MARCOS DE
MATOS
Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO CEZAR OCHIUTO - MT8833/O
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual do SOLIDARIEDADE - Mirassol D'Oeste/MT, referente ao
exercício financeiro de 2019, apresentadas conforme preceitua a Lei n.º 9.096/95, disciplinado pela
Resolução TSE n.º 23.604/2019.
O partido político apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, em
substituição às peças contábeis, conforme preveem os artigos 32, § 4º, da Lei 9.9096/95 e 28, § 4º,
da Res. TSE 23.604/2019.
Em conformidade com o disposto no artigo 32, § 2º, da Lei n.º 9.096/95, tornou-se público, por
meio do DJE/MT, a declaração de ausência movimentação financeira feita pelo partido, tendo
decorrido o prazo sem que houvesse qualquer impugnação.
O parecer conclusivo firmado pela serventia deste Juízo concluiu pela regularidade da declaração
apresentada.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
É o sucinto relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifico que a agremiação cumpriu as exigências da Res. TSE n.º 23.604
/2019, aplicável a espécie por força de seu artigo 65, § 1º do mesmo diploma.
Não houve até o presente momento qualquer registro de repasse de recursos do Fundo Partidário
pelos Diretórios Nacional e Estadual à respectiva direção municipal do Partido como demonstra os
extratos bancários juntados, bem como inexiste indício de que a agremiação tenha efetivamente
angariado fundos de outra natureza e realizado gastos, razão pela qual reconhece-se a exatidão
da declaração de ausência de movimentação financeira firmada.
ISSO POSTO, com fundamento no artigo 45, I, da Res. TSE 23.546/2017, JULGO APROVADAS
as contas apresentadas pelo SOLIDARIEDADE - Mirassol D'Oeste/MT, referente ao exercício
financeiro 2019.
P.R.I.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Mirassol D'Oeste/MT, (datado eletronicamente).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600027-64.2020.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600027-64.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA
ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, DEISE RIBEIRO TAQUES
FERREIRA, ALEXANDRA DO PRADO
Advogado do(a) REQUERENTE: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
Advogado do(a) REQUERENTE: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO Porto Esperidião
/MT, referente ao exercício financeiro de 2019, apresentadas conforme preceitua a Lei n.º 9.096
/95, disciplinado pela Resolução TSE n.º 23.604/2019.
O partido político apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, em
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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O partido político apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, em
substituição às peças contábeis, conforme preveem os artigos 32, § 4º, da Lei 9.9096/95 e 28, § 4º,
da Res. TSE 23.604/2019.
Em conformidade com o disposto no artigo 32, § 2º, da Lei n.º 9.096/95, tornou-se público, por
meio do DJE/MT, a declaração de ausência movimentação financeira feita pelo partido, tendo
decorrido o prazo sem que houvesse qualquer impugnação.
O parecer conclusivo firmado pela serventia deste Juízo concluiu pela regularidade da declaração
apresentada.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas.
É o sucinto relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifico que a agremiação cumpriu as exigências da Res. TSE n.º 23.604
/2019, aplicável a espécie por força de seu artigo 65, § 1º do mesmo diploma.
Não houve até o presente momento qualquer registro de repasse de recursos do Fundo Partidário
pelos Diretórios Nacional e Estadual à respectiva direção municipal do Partido como demonstra os
extratos bancários juntados, bem como inexiste indício de que a agremiação tenha efetivamente
angariado fundos de outra natureza e realizado gastos, razão pela qual reconhece-se a exatidão
da declaração de ausência de movimentação financeira firmada.
ISSO POSTO, com fundamento no artigo 45, I, da Res. TSE 23.546/2017, JULGO APROVADAS
as contas apresentadas pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO Porto Esperidião/MT, referente
ao exercício financeiro 2019.
P.R.I.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Mirassol D Oeste/MT, (datado eletronicamente).
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
Juíza Eleitoral

ATOS DA 21ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600018-93.2020.6.11.0021
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Patriota do município de Luca do Rio Verde-MT,
referente ao exercício financeiro 2019, devendo ser observada a Res. TSE n. 23.546/2018, quanto
ao mérito, e a Res. TSE n. 23.604/2019, quanto ao rito, nos termos do art. 65, caput e § 1º da Res.
TSE n. 23.604/2019.
O Partido Político apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos
do art. 28, § 3º, da Res. TSE n. 23.546/2017, devendo ser processada nos termos do art. 44 da
Res. TSE n. 23.604/2019, razão pela qual a serventia do Cartório Eleitoral procedeu a juntada dos
seguintes documentos:
I. certidão de composição partidária do SGIP (art. 28, § 4º, inciso II, Res. TSE n. 23.604/2019);
II. espelho de extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral (art. 6º, § 7º,
Res. TSE. n. 23.604/2019);
III. relatório sobre a eventual emissão de recibos de doação;
IV. Não juntado o relatório sobre registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário, tendo em vista que ainda não foram disponibilizados pelo TRE/MT.
Observe-se que o partido político informou na peça vestibular que não houve movimentação
financeira ou de recursos estimáveis, porém constatou-se a existência de um depósito no valor de
R$ 5,00 (cinco reais) realizada pela presidente da agremiação partidária municipal, Sr.ª Diniva
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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R$ 5,00 (cinco reais) realizada pela presidente da agremiação partidária municipal, Sr.ª Diniva
Marta de Oliveira.
Sendo assim, nos termos do art. 44 da Res. TSE n. 23.604/2019, DETERMINO:
I. A publicação de edital, para que qualquer interessado possa impugná-la no prazo de 03 (três)
dias, inclusive o Ministério Público;
II. Em seguida, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se o responsável pela análise
técnica;
III. Após, encaminhe-se para o Ministério Público Eleitoral manifestar-se no prazo de 05 (cinco)
dias;
IV. Por fim, intimem-se os interessados para manifestar-se no prazo de 03 (três) dias;
Lucas do Rio Verde/MT, 21 de maio de 2020.
CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600019-78.2020.6.11.0021
PARECER TÉCNICO
Tratam os presentes autos da prestação de contas do Diretório Municipal do PT de Tapurah MT,
relativa às Eleições Gerais 2018.
Da análise da prestação de contas apresentada pelo PARTIDO POLÍTICO, constatou-se:
1. A prestação de contas foi entregue fora do prazo legal;
2. Não foram informadas quaisquer espécies de movimentações de recursos, quer financeiros,
quer estimáveis em dinheiro;
3. Não foram apresentados extratos bancários, porém a serventia do Cartório Eleitoral juntou
espelho do sistema SPCA indicando a inexistência de extrato bancário para a agremiação
partidária, sendo provável que o partido não efetuou a abertura de conta bancária, contrariando o
disposto no art. 10 da Resolução TSE n.º 23.553/2017;
Assim, considerando o resultado do exame técnico empreendido na prestação de contas,
manifesta-se esta analista pela intimação da agremiação partidária municipal para que se
manifeste acerca do parecer em tela.
É o Parecer.
Lucas do Rio Verde, 21 de maio de 2020.
Marcela Ramalho Teixeira Muniz
Chefe de Cartório 21ª ZE/MT

PROCESSO 0600038-84.2020.6.11.0021
JUSTIÇA ELEITORAL 021ª ZONA ELEITORAL DE LUCAS DO RIO VERDE MT
DESCARTE DE MATERIAL (12551) Nº 0600038-84.2020.6.11.0021 / 021ª ZONA ELEITORAL DE
LUCAS DO RIO VERDE MT
REQUERENTE: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE LUCAS DO RIO VERDE MT
DESPACHO
Vistos...
I. Autorizo o descarte dos materiais descritos na informação ID n.º 1158327 e designo o dia 15/06
/2020, das 07h30 às 13h30 para realização do descarte dos documentos, a ser realizada na sede
do Cartório Eleitoral, situado na Rua Paranapanema, n.º 1818-S, bairro Jardim das Palmeiras,
Lucas do Rio Verde-MT, nos termos da Res. TSE n.º 21.538/03 e Provimento CRE-MT 09/2014.

II. Indico as servidoras Marcela Ramalho Teixeira Muniz, Patricia de Castro Sousa Simionato,
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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II. Indico as servidoras Marcela Ramalho Teixeira Muniz, Patricia de Castro Sousa Simionato,
Gisele Aparecida Rodrigues, Gisseli Roberta da Silva, Aparecida Juraci de Morais, Aline da Silva
Teixeira e a estagiária Rafaelly Cristiny de Souza Pertile para o acompanhamento dos trabalhos de
fragmentação.
III. Expeça-se o edital, o qual deverá ser publicado durante 15 (quinze) dias no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral.
IV. Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral e os diretórios de Partidos Políticos existentes na
circunscrição.
V. Realizada a última publicação do Edital de Descarte, abra-se prazo de 3 (três) dias para
manifestação e impugnação de interessados.
VI. Realizado o descarte, expeça-se o respectivo termo.
VII. Após, conclusos.
Lucas do Rio Verde, 21 de maio de 2020.
CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600036-17.2020.6.11.0021
JUSTIÇA ELEITORAL 021ª ZONA ELEITORAL DE LUCAS DO RIO VERDE MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600036-17.2020.6.11.0021 / 021ª ZONA ELEITORAL DE
LUCAS DO RIO VERDE MT
REQUERENTE: MAURICIO SANTOS DA SILVA INTERESSADO: DEMOCRACIA CRISTA LUCAS DO RIO VERDE - MT - MUNICIPAL, PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
REQUERIDO: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE LUCAS DO RIO VERDE MT
DESPACHO Trata-se de requerimento do eleitor Maurício Santos da Silva, por meio do qual
informa que foi incluído na lista de filiados do PSL de Lucas do Rio Verde sem a sua autorização,
razão pela qual solicita seja mantido como filiado no PDC de Lucas do Rio Verde. Diante disso,
intime-se o PSL de Lucas do Rio Verde para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca
do requerimento formulado, apresentando os documentos que entender pertinente, inclusive a
ficha de filiação partidária. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 21 de maio de 2020. Cristiano dos
Santos Fialho Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600028-40.2020.6.11.0021
Autos n.º 0600028-40.2020.6.11.0021
Vistos etc.
Tendo em vista as certidões de n. 1007458, n. 1113446 e n.1129884, DEFIRO os requerimentos
listados nos respectivos Relatórios de Decisão Coletiva anexados (documentos n.960571, n.
960573, n. 960576, n. 1115829, n. 1115832, n. 1115835, n. 1115836, n. 1115839, n. 1115840, n.
1115843, n. 1115847, n. 1116052, n.1129892 e n.1129894), uma vez que estão em conformidade
com a legislação eleitoral, precipuamente com a Resolução TRE-MT n. 2453/2020, a Portaria CRE
/MT 19/2012 e a Resolução TSE n. 21538/03.
DEFIRO, ainda, o Requerimento de Alistamento Eleitoral de Érica Silva Ribeiro, tendo em vista que
a CTPS é documento oficial de identificação, nos termos do art. 2º, inciso II da Lei n. 12.037/2009,
tendo em vista a revogação da Medida Provisória n. 905/2009.
Diversamente, INDEFIRO os requerimentos dos eleitores elencados nas certidões n. 1116055, n.
1111381, n. 1050836, n. 1050561, n. 1049728 e n. 1007458, com base no §2º do art.4º da
Resolução TRE-MT nº2453/2020. Isso, pois, considerando que restou verificado que esses
eleitores sequer responderam às diligências, e, portanto, não sanearam as documentações
enviadas - conforme exige a norma de regência referida - ou, ainda, não se manifestaram acerca
de eventuais transferências ex offício, descumprindo as exigências dos artigos 18, II e III da
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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de eventuais transferências ex offício, descumprindo as exigências dos artigos 18, II e III da
Resolução TSE n. 21538/03 e da Portaria CRE/MT n. 19/2012.
À serventia do Cartório Eleitoral para as providências e lançamentos cabíveis.
Cumpra-se.
Lucas do Rio Verde/MT, 21 de maio de 2020.
CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600027-55.2020.6.11.0021
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Patriota do município de Luca do Rio Verde-MT,
referente ao exercício financeiro 2019, devendo ser observada a Res. TSE n. 23.546/2018, quanto
ao mérito, e a Res. TSE n. 23.604/2019, quanto ao rito, nos termos do art. 65, caput e § 1º da Res.
TSE n. 23.604/2019.
O Partido Político apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, nos termos
do art. 28, § 3º, da Res. TSE n. 23.546/2017, devendo ser processada nos termos do art. 44 da
Res. TSE n. 23.604/2019, razão pela qual a serventia do Cartório Eleitoral procedeu a juntada dos
seguintes documentos:
I. certidão de composição partidária do SGIP (art. 28, § 4º, inciso II, Res. TSE n. 23.604/2019);
II. espelho de extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral (art. 6º, § 7º,
Res. TSE. n. 23.604/2019);
III. relatório sobre a eventual emissão de recibos de doação;
IV. Não foi juntado o relatório sobre registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário, tendo em vista que ainda não foi disponibilizado pelo TRE/MT.
Observe-se que o partido político informou na peça vestibular que não houve movimentação
financeira ou de recursos estimáveis, informação devidamente comprovada pela emissão de
extrato bancário e espelho de recebimento de recursos do fundo público pela Serventia do Cartório
Eleitoral.
Sendo assim, nos termos do art. 44 da Res. TSE n. 23.604/2019, DETERMINO:
I. A publicação de edital, para que qualquer interessado possa impugná-la no prazo de 03 (três)
dias, inclusive o Ministério Público;
II. Em seguida, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se o responsável pela análise
técnica;
III. Após, encaminhe-se para o Ministério Público Eleitoral manifestar-se no prazo de 05 (cinco)
dias;
IV. Por fim, intimem-se os interessados para manifestar-se no prazo de 03 (três) dias.
Lucas do Rio Verde/MT, 21 de maio de 2020.
CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600024-03.2020.6.11.0021
EDITAL N.º 22/2020 21ª ZEMT
O Excelentíssimo Senhor Dr. Cristiano dos Santos Fialho, MM. Juiz da 21ª Zona Eleitoral de Lucas
do Rio Verde, no uso de suas atribuições legais, etc...
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento que, por
este meio, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, divulga o recebimento da
Prestação de Contas do partido abaixo relacionado, a qual consta o registro de ausência de
movimentação financeira na campanha eleitoral de 2018:
Partido: Patriota - Município: Lucas do Rio Verde
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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Partido: Patriota - Município: Lucas do Rio Verde
Advogado: Carlos Lourenço Mitsuoshi Daltro Hayashida - OAB/MT: 20108B
Responsáveis do Diretório Municipal:
Presidente: Nery Bernardes Prestes
Tesoureiro: Fraguene Graciane Rodrigues de Paula
Ficam também através deste edital, todos cientes de que, no prazo de 03 (três) dias, contados a
partir da publicação deste, qualquer partido político, candidato, coligação, Ministério Público
Eleitoral poderão apresentar impugnação, que deverá ser apresentada em petição fundamentada
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias. E para que ninguém alegue
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral de Mato Grosso e fixado no mural do Cartório da 21ª zona Eleitoral. Dado e passado
nesta cidade de Lucas do Rio Verde aos 21 dias do mês de maio de 2020. Eu, Marcela Ramalho
Teixeira Muniz, Chefe do Cartório, que o fiz digitar.
MARCELA RAMALHO TEIXEIRA MUNIZ
Chefe do Cartório da 21ª ZE/MT

PROCESSO 0600023-18.2020.6.11.0021
PARECER TÉCNICO
Tratam os presentes autos da prestação de contas do Diretório Municipal do Partido Progressista
de Lucas do Rio Verde MT, relativa às Eleições Gerais 2018.
Da análise da prestação de contas apresentada pelo PARTIDO POLÍTICO, constatou-se:
1. A prestação de contas foi entregue fora do prazo legal;
2. Não foram informadas quaisquer espécies de movimentações de recursos, quer financeiros,
quer estimáveis em dinheiro;
3. Não foram apresentados extratos bancários, visto que, como informou o prestador das contas
(id. 813271), não houve movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro e,
consequentemente, não houve abertura de conta bancária específica para a campanha,
contrariando o disposto no art. 10 da Resolução TSE n.º 23.553/2017;
Assim, considerando o resultado do exame técnico empreendido na prestação de contas,
manifesta-se esta analista pela intimação da agremiação partidária municipal para que se
manifeste acerca do parecer em tela.
É o Parecer.
Lucas do Rio Verde, 21 de maio de 2020.
Marcela Ramalho Teixeira Muniz
Chefe de Cartório 21ª ZE/MT

ATOS DA 23ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE ALISTAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS
EDITAL N.º 020/2020
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
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. 3166

Cuiabá, segunda-feira, 25 de maio de 2020

19

92969069015a848a264c870cfbd286a2.pdf, a partir desta data, relação contendo os requerimentos
de alistamento e transferência com deferimento por este Juízo Eleitoral na segunda quinzena do
mês de abril de 2020, passando a contar, a partir da publicação no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral, o prazo de 10 dias para os delegados de qualquer partido político apresentarem recurso
dos pedidos de alistamento e transferência deferidos, nos termos do que dispõe o art. 17 § 1º e art.
18, § 5º, respectivamente, da Resolução 21.538/2003 do TSE.
E para que ninguém, possa alegar ignorância, expedi o presente Edital, que será afixado no lugar
de costume do Cartório eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Colíder/MT, aos 20 dias do mês de maio ano de 2020. Eu,
_______________, Carlos Gomes dos Santos, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente
edital, o qual subscrevo nos termos do delegado na Portaria 002/2018, deste Juízo.
CARLOS GOMES DOS SANTOS
Chefe de Cartório

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600020-57.2020.6.11.0023
JUSTIÇA ELEITORAL 023ª ZONA ELEITORAL DE COLÍDER MT
PET-ADM (12562) Nº 0600020-57.2020.6.11.0023 / 023ª ZONA ELEITORAL DE COLÍDER MT
INTERESSADO: JUÍZO DA 023ª ZONA ELEITORAL DE COLÍDER MT
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de procedimento administrativo autuado para cumprimento do Provimento nº 2/2020 da
Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso, com a finalidade de receber, analisar e enviar
para processamento os requerimentos de alistamento eleitoral (RAE) apresentados por pretensos
candidatos a cargo eletivo nas Eleições 2020 e outros eleitores em situações de urgência, com
risco de perecimento de direito, recebidos no e-mail e/ou aplicativo WhatsApp Business do Cartório
Eleitoral da 23ª Zona Eleitoral.
A Serventia Eleitoral informou (ID 921775) todos os requerimentos apresentados forma
processados imediatamente, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento nº 2/2020
da Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso, tendo em vista que, os eleitores alegaram
urgência no atendimento.
Vieram conclusos. Decido.
Diante da urgência na efetivação dos requerimentos decorrente de eminência de perecimento de
direitos alegada pelos requerentes, DEFIRO todos os pedidos apresentados nos presentes autos,
vez que, preenchidos os requisitos legais, e, RATIFICO os processamentos efetivados pela
Serventia Eleitoral no Sistema ELO.
Comunique-se aos requerentes de que, normalizado o atendimento presencial, deverão
comparecer ao Cartório Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias, após intimação a ser feita pelo
mesmo meio utilizado para encaminhar os RAE s à Justiça Eleitoral, para apresentar os
documentos originais nas operações para conferência, e, se necessário, coleta dos dados
biométricos, sob pena de reversão da operação, nos termos do § 4º do artigo 2º do Provimento nº 2
/2020 da Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Cumpra-se.
Colíder MT, data da assinatura digital.
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
Juíza Eleitoral

ATOS
DA 27ª ZONA ELEITORAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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ATOS DA 27ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N 07/2020-27ª ZE/MT
O Excelentíssimo Senhor Doutor Alexandre Sócrates Mendes, MM. Juiz da 27ª Zona Eleitoral de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou
dele tomarem conhecimento, que a eleitora abaixo está envolvida em DUPLICIDADE DE
INSCRIÇÃO ELEITORAL, detectada durante batimento de dados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
OBJETO: Publicidade das inscrições eleitorais envolvidas em duplicidade / pluralidade de inscrição
eleitoral, conforme art. 35 da Resolução do TSE nº 21.538/2003.
NEUSA PEREIRA DA SILVA : 008483321996, DATA DE NASCIMENTO: 07/01/1960 SITUAÇÃO:
LIBERADA
NEUSA PEREIRA DA SILVA: 015624051864, DATA DE NASCIMENTO: 07/01/1960 SITUAÇÃO:
NÃO LIBERADA
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar mandou publicar o presente edital, que
vai publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Eu, Felipe Malheiros Alvim, Chefe de
Cartório, digitei e subscrevo. Juara-MT, 19 de maio de 2020.
FELIPE MALHEIROS ALVIM
Chefe de Cartório

ATOS DA 28ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600032-56.2020.6.11.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060003256.2020.6.11.0028 / 028ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT
INTERESSADO: JUÍZO DA 028ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT
INTERESSADO: PALMIRA DOS SANTOS
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de procedimento autuado para deliberar sobre a duplicidade de inscrições eleitorais
referente a eleitora do Município de São José do Xingu, Palmira dos Santos, detectada na 28ª
Zona Eleitoral pelo egrégio Tribunal Superior Eleitoral.
Em cumprimento ao disposto no art. 35 da Resolução TSE 21.538/2003, foi publicado edital no
átrio do Cartório Eleitoral e no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
A eleitora não apresentou meios de contato, tais como telefone ou e-mail, durante o preenchimento
do Requerimento de Alistamento Eleitoral.
É o que merece relato. Decido.
Nos termos do art. 37, VI, da Resolução TSE nº 21.538/2003, recebida a comunicação de
duplicidade e comprovada a existência de mais de uma inscrição eleitoral a um mesmo eleitor, a
autoridade judiciária determinará o cancelamento da inscrição envolvida em duplicidade,
assegurando-se apenas uma inscrição para cada eleitor.
Por sua vez, o art. 40 da referida Resolução aponta sobre qual inscrição deve recair o
cancelamento. Vejamos:

Art. 40. Identificada situação em que um mesmo eleitor possua duas ou mais inscrições liberadas
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Art. 40. Identificada situação em que um mesmo eleitor possua duas ou mais inscrições liberadas
ou regulares, agrupadas ou não pelo batimento, o cancelamento de uma ou mais delas deverá,
PREFERENCIALMENTE, recair:
I na inscrição mais recente, efetuada contrariamente às instruções em vigor;
II na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor;
III naquela cujo título não haja sido entregue ao eleitor;
IV naquela cujo título não haja sido utilizado para o exercício do voto na última eleição;
V na mais antiga.
Inicialmente, verifica-se que não houve manifestação por qualquer interessado após a publicação
de edital, o qual deu amplo conhecimento da coincidência ao público.
Passando-se à análise das informações constantes nos espelhos emitidos pelo sistema ELO,
geradores da comunicação de duplicidade, constata-se que os dados fornecidos pela eleitora nas
duas inscrições são quase todos idênticos e que a intenção da eleitora era a revisão do nome da
mãe e data de nascimento constantes no título mais recente, diferenciando-as somente quanto ao
nome da mãe (Vildavina da Silva Santos para Vidalvina da Silva Santos, e data de nascimento de
09/09/1969 para 15/09/1956).
Ademais, da análise dos históricos ASE, constata-se facilmente que o título mais antigo da eleitora
de nº 0208.5131.1864 não estava em uso, uma vez que o ASE referente a ausência às urnas está
lançado desde a eleição de 1998 até a de 2018. Nota-se que o alistamento foi realizado em 97, ou
seja, o título em questão nunca fora utilizado pela eleitora. Fato que não ocorre com o título de nº
0232.6068.1880, com domicílio eleitoral de 1999 e com lançamento de ausência às urnas apenas
de 2012 a 2018.
Insta ressaltar que não há o lançamento do código ASE 256 (gêmeo) em nenhuma das inscrições,
o que leva a crer que não se trata de irmãos gêmeos, mas sim da mesma pessoa, coincidência
inaceitável pela legislação eleitoral que assegura apenas uma inscrição a cada eleitor.
Pela redação do dispositivo legal supra, vê-se que o cancelamento da inscrição deve recair
preferencialmente na mais recente, entretanto existe a possibilidade de cancelamento da inscrição
antiga, especialmente quando se verifica que a eleitora utiliza efetivamente a inscrição mais
recente.
Cabe ressaltar que, trata-se de pessoa idosa e de parca instrução (analfabeta). E que no momento
do atendimento presencial o título impresso de nº 0232.6068.1880 foi entregue pela eleitora,
considerando que ainda foram efetuadas buscas no sistema e não localizada qualquer outra
inscrição em seu nome na base de dados da Justiça Eleitoral, a evidenciar falha momentânea do
sistema ou erro de procedimento dos atendentes do Posto de Atendimento. Não vislumbro no
presente caso dolo ou má-fé da eleitora.
Assim, resta patente que a eleitora utiliza, única e exclusivamente, a inscrição mais recente - TE
0232.6068.1880 -, o qual foi alistado para esta unidade eleitoral em 26/11/1999, razão pela qual
reconheço a coincidência, devendo ser cancelada a inscrição mais antiga e regularizada a mais
recente.
Ante o exposto, nos termos da Resolução TSE n. 21.538/2003, DETERMINO O CANCELAMENTO
da inscrição mais antiga (0208.5131.1864) e a manutenção da inscrição mais recente
(0232.6068.1880), pertencentes a PALMIRA DOS SANTOS, devendo o Cartório Eleitoral proceder
os registros necessários, assim como o lançamento do comando ASE 450 nos assentamentos do
eleitor no Cadastro Nacional de Eleitores para efetivação desta decisão.
Por fim, em cumprimento ao disposto no art. 48 da Resolução TSE 21.538/2003, determino, ainda,
a remessa dos autos ao representante do Ministério Público Eleitoral para ciência e eventual
apuração de infração.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações nos controles
internos.
Cumpra-se.
Porto Alegre do Norte, 21 de maio de 2020.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600033-41.2020.6.11.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060003341.2020.6.11.0028 / 028ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT
INTERESSADO: JUÍZO DA 028ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT
INTERESSADO: Sara Campos Guimarães
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de procedimento autuado para deliberar sobre a duplicidade de inscrições eleitorais
referente a eleitora do Município de Porto Alegre do Norte, Sara Campos Guimarães, detectada na
28ª Zona Eleitoral pelo egrégio Tribunal Superior Eleitoral.
Em cumprimento ao disposto no art. 35 da Resolução TSE 21.538/2003, foi publicado edital no
átrio do Cartório Eleitoral e no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
É o que merece relato. Decido.
Nos termos do art. 37, VI, da Resolução TSE nº 21.538/2003, recebida a comunicação de
duplicidade e comprovada a existência de mais de uma inscrição eleitoral a um mesmo eleitor, a
autoridade judiciária determinará o cancelamento da inscrição envolvida em duplicidade,
assegurando-se apenas uma inscrição para cada eleitor.
Por sua vez, o art. 40 da referida Resolução aponta sobre qual inscrição deve recair o
cancelamento. Vejamos:
Art. 40. Identificada situação em que um mesmo eleitor possua duas ou mais inscrições liberadas
ou regulares, agrupadas ou não pelo batimento, o cancelamento de uma ou mais delas deverá,
PREFERENCIALMENTE, recair:
I na inscrição mais recente, efetuada contrariamente às instruções em vigor;
II na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor;
III naquela cujo título não haja sido entregue ao eleitor;
IV naquela cujo título não haja sido utilizado para o exercício do voto na última eleição;
V na mais antiga.
Inicialmente, verifica-se que não houve manifestação por qualquer interessado após a publicação
de edital, o qual deu amplo conhecimento da coincidência ao público.
Passando-se à análise das informações constantes nos espelhos emitidos pelo sistema ELO,
geradores da comunicação de duplicidade, constata-se facilmente que se trata da mesma eleitora,
considerando que os dados são idênticos, assim como verifica-se que os requerimentos foram
digitados no mesmo dia, fato a evidenciar falha momentânea do sistema ou erro de procedimento
dos atendentes do Posto de Atendimento durante o alistamento eleitoral. Não vislumbro, portanto,
no presente caso dolo ou má-fé da eleitora.
Assim, resta patente que a eleitora utiliza, única e exclusivamente, a inscrição mais antiga - TE
0373.9929.1821 -, o qual foi alistado para esta unidade eleitoral em 20/08/2019, inclusive com
coleta biométrica da eleitora.
Ante o exposto, nos termos da Resolução TSE n. 21.538/2003, DETERMINO O CANCELAMENTO
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Ante o exposto, nos termos da Resolução TSE n. 21.538/2003, DETERMINO O CANCELAMENTO
da inscrição mais recente (0313.9928.1848) e a manutenção da inscrição mais recente
(0373.9929.1821), pertencentes a SARA CAMPOS GUIMARÃES, devendo o Cartório Eleitoral
proceder os registros necessários, assim como o lançamento nos assentamentos do eleitor no
Cadastro Nacional de Eleitores para efetivação desta decisão.
Por fim, em cumprimento ao disposto no art. 48 da Resolução TSE 21.538/2003, determino, ainda,
a remessa dos autos ao representante do Ministério Público Eleitoral para ciência e eventual
apuração de infração.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações nos controles
internos.
Cumpra-se.
Porto Alegre do Norte, 21 de maio de 2020.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 32ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600025-52.2020.6.11.0032
JUSTIÇA ELEITORAL 032ª ZONA ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060002552.2020.6.11.0032 / 032ª ZONA ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: JUÍZO DA 032ª ZONA ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
INTERESSADO: IVANILDA BELLARMINO DE ARAUJO
SENTENÇA
Visto.
Trata-se de procedimento de duplicidade de inscrições eleitorais identificadas e agrupadas em
virtude de batimento de dados realizado pelo Sistema da Justiça Eleitoral, registrada sob o nº
1DBR2002730860.
Dos autos, extrai-se que constam as seguintes inscrições agrupadas em batimento:
i) Inscrição nº 0601.1546.1376 Zona 91-PA/Seção: 53 Ivanilda Bellarmino de Sousa, nascida em 03
/09/1990. Filiação: Izabel Bellarmino e Oscar Eloi de Sousa.
ii) Inscrição nº 0371.4419.1872 Zona 32-MT/Seção: 276 Ivanilda Bellarmino de Araujo, nascida em
03/09/1990. Filiação: Izabel Bellarmino e Oscar Eloi de Sousa.
Extrai-se ainda, que a eleitora apresentou requerimento de alistamento eleitoral através de
formulário Título Net preenchido no site do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, conforme
previsto nos normativos vigentes, sendo emitida uma nova inscrição eleitoral, n.º 0371.4419.1872.
Percebe-se que o servidor do cartório eleitoral no momento do atendimento da demanda através
de trabalho remoto, não se atentou ao fato de que seria necessário a alteração no campo
destinado ao tipo de operação de ALISTAMENTO para TRANSFERÊNCIA, uma vez que a eleitora
já possuía inscrição no cadastro eleitoral, procedendo na emissão de nova inscrição,
contrariamente à legislação em vigor.
Nos termos do art. 37, VI da Resolução TSE n.º 21.538/03 a autoridade judiciária deverá, de ofício,
determinar o cancelamento de inscrição que comprovadamente pertença a um mesmo eleitor,
assegurando a cada eleitor apenas uma inscrição.

Patente no presente caso que ambas as inscrições pertencem a mesma eleitora e, que o erro
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Patente no presente caso que ambas as inscrições pertencem a mesma eleitora e, que o erro
ocorrido se deu em razão de falha interna por parte de servidor do cartório eleitoral, já que se
verifica que a eleitora apresentou todas as informações, incluindo o número da inscrição eleitoral
conforme consta do espelho do requerimento Título Net juntado aos autos, bem como, toda a
documentação necessária para realização da operação de transferência.
O art. 40 da Resolução em análise estabelece que em caso da identificação da existência de mais
de uma inscrição para o mesmo eleitor, o cancelamento de uma ou mais delas deverá,
preferencialmente, recair na seguinte ordem: naquela realizada mais recente, efetuada
contrariamente às instruções em vigor; na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral do
eleitor; naquela cujo título não haja sido entregue ao eleitor; naquela cujo título não haja sido
utilizado para o exercício do voto na última eleição; na mais antiga.
Ex positis , verificada a emissão de mais de uma inscrição eleitoral para a eleitora IVANILDA
BELLARMINO DE ARAÚJO e que a inscrição mais recente de n.º 0371.4419.1872 foi emitida em
contrariedade à legislação eleitoral DETERMINO, nos termos do art. 40, I da Resolução TSE n.º
21.538/03, o seu CANCELAMENTO, bem como a REGULARIZAÇÃO da inscrição n.º
0601.1546.1376 com a digitação e processamento de novo procedimento de TRANSFERÊNCIA
nos termos requeridos pela eleitora através do requerimento Título Net n.º 180320605201461830.
Proceda-se imediatamente às anotações no Sistema Nacional de Eleitores.
Encaminhe-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência.
Após as anotações de praxe, arquive-se os presentes autos.
Cumpra-se.
Cláudia/MT, 15 de maio de 2020.
Thatiana dos Santos
Juíza Eleitoral

ATOS DA 45ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
RAE - INDEFERIMENTO
EDITAL Nº 5/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 45ª Zona Eleitoral, Dr. MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS,
municípios de Alto Garças e Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais e na forma da Lei etc.
FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente o(s)
eleitor(es) abaixo relacionados, que tiveram seus Requerimentos de Alistamento - RAE
(OPERAÇÃO TRANSFERÊNCIA ELEITORAL) INDEFERIDOS, conforme teor da informação
prestada pela escrivania eleitoral em razão da não observância do contido nos provimentos n. 19
/2012 e 05/2020, ambos da CRE/MT:
INSCRIÇÃO ELEITORAL

NOME

014606341880

DERCÍCIO PEREIRA DE AGUIAR

031218161848

IRENE AUGUSTA COIMBRA LOPES

021710991864

NEIDE LÚCIA ALVES

017299071813

VALDEIR XAVIER DA SILVA

Dessa feita, ficam os eleitor(es) supra referido(s) intimado(s) para, querendo, apresentarem no
prazo de 05 (cinco) dias, recurso em conformidade com o disposto nos art. 17, §§1º e 2º c/c art. 18
§§ 5º e 6º, da Resolução TSE n. 21.538/2003.
E para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, e chegue ao conhecimento de todos os
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. 3166

Cuiabá, segunda-feira, 25 de maio de 2020

25

E para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, e chegue ao conhecimento de todos os
interessados, mandou que se expedisse o presente Edital, que será publicado na forma da Lei e
afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade, Pedra Preta/MT, aos vinte e dois dias
do mês de maio do ano de dois mil e vinte. Eu, ________________, Fabrício Napoleão Teixeira
Batista - Chefe de Cartório da 45ª Zona Eleitoral, que o digitei e subscrevi.
FABRÍCIO NAPOLEÃO TEIXEIRA BATISTA
Chefe de Cartório
Autorizado pela Portaria n. 5/2016 - 45ª ZE

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600013-84.2020.6.11.0049
JUSTIÇA ELEITORAL 049ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA GRANDE MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600013-84.2020.6.11.0049 / 049ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA
GRANDE MT
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE
VARZEA GRANDE
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO JOVENTINO COELHO - RJ091093
EDITAL Nº. 18/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 49ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, Eduardo Calmon
de Almeida Cézar, no uso de suas atribuições legais,
F A Z S A B E R a todos os candidatos ou coligações, partidos políticos, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado que o partido político do município de Várzea Grande/MT abaixo
relacionado, apresentou Pedido de Regularização de Contas, relativas às Eleições Gerais 2018,
conforme disciplina a Resolução do TSE nº 23.553/2017. Os interessados terão o prazo de 03
(três) dias para impugná-las, nos termos do art. 59, caput, da Resolução 23.553/2017.
Autos: (PJE) 0600013-84.2020.6.11.0049
Partido Social Cristão - PSC
As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no
futuro, foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
assim como no mural do Cartório Eleitoral desta 49ª Zona Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Várzea Grande/MT, aos 22 de maio de 2020.
IGOR JOSE TECHI CATALAT
Servidor Requisitado

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600005-10.2020.6.11.0049
JUSTIÇA ELEITORAL 049ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA GRANDE MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600005-10.2020.6.11.0049 / 049ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA
GRANDE MT
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA
BENITEZ
Advogado do(a) REQUERENTE: GABRIELA TERRA CYRINEU - MT24378/O Advogado do(a)
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Advogado do(a) REQUERENTE: GABRIELA TERRA CYRINEU - MT24378/O Advogado do(a)
REQUERENTE: GABRIELA TERRA CYRINEU - MT24378/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA GRANDE MT
DECISÃO
No caso em tela, postula o requerente a concessão do afastamento da consequência prevista no
§2º do art. 48 da Resolução de regência, no que tange ao registro e anotação do Diretório do
Partido Democrático Trabalhista-PDT do município de Várzea Grande/MT no SGIP, com a
consequente liberação do mesmo, com a comunicação da decisão à Seção de Registro de
Controle de Diretórios/CRIP/SJ do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Aduz o requerente que o STF no julgamento da ADI 6032 adotou a teoria afirmando que a ratio juris
adotada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 6032 afasta a
possibilidade de suspensão do registro de órgãos partidários fora de processo específico
instaurado para este fim.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A transcendência dos motivos determinantes, em sede de controle abstrato de constitucionalidade
consiste, em dotar de eficácia vinculante as deliberações não apenas tomadas na parte dispositiva
do julgado, mas abranger também os próprios fundamentos determinantes da decisão (ratio
decidendi).
Esse instituto consiste, portanto, no reconhecimento da eficácia que transcende o caso singular,
não se limitando à parte dispositiva da decisão, de modo a se aplicar aos próprios fundamentos
determinantes do julgado que o Supremo Tribunal Federal venha a proferir em sede de controle
abstrato, especialmente quando consubstanciar declaração de inconstitucionalidade.
Significa que, na prática, os fundamentos da decisão do STF a ratio decidendi em sede de controle
abstrato de constitucionalidade vinculam o Poder Judiciário e Administração Pública à sua
observância.
No julgamento da ADI 3406/RJ e da ADI 3470/RJ, o plenário embora tenha reconhecida a
constitucionalidade da lei, incidentalmente e de ofício, apontou para a inconstitucionalidade do seu
artigo 2º, motivo pelo qual, em sua ratio decidendi do controle concentrado, acolheu a teoria da
transcendência dos motivos determinantes. (Plenário. ADI 3406/RJ e ADI 3470/RJ, Rel. Min. Rosa
Weber, julgados em 29/11/2017).
O caso em epígrafe é possível se valer dos motivos determinantes utilizados pelo STF para o
julgamento da ADI 6032 que julgou parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação
conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48,
caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando
qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão
partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão
que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada
após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de
registro, conforme o art. 28 da Lei 9.096/1995. Dessa forma, resta evidente a aplicabilidade da
teoria, adotada pelo STF naquele julgamento em que ampliou objetivamente os limites da lide.
Além disso, o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso editou a Resolução TRE-MT nº
2.447/2020, de 01/04/2020, que, "por unanimidade, converteu o pedido de terceiro em processo
administrativo de interesse do próprio Tribunal, em face do caráter vinculante das declarações de
inconstitucionalidade proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal, (...), estendeu o entendimento para todos os diretórios municipais e
estaduais de todas as greis partidárias, para efeito de suspender por noventa dias a sanção
aplicada por decisão que tenha julgado não prestadas as contas partidárias, inclusive as
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aplicada por decisão que tenha julgado não prestadas as contas partidárias, inclusive as
transitadas em julgado, prazo dentro do qual devem ser apresentados aos respectivos juízes
eleitorais os correspondentes pedidos de regularização perante a Justiça Eleitoral, a serem
apreciados pelo magistrado com competência para tanto."
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o requerimento em favor do
requerente para determinar a suspensão do efeito da consequência prevista no §2º do art. 48 da
Resolução de regência, no que tange ao registro e anotação do Diretório do Partido Democrático
Trabalhista-PDT do município de Várzea Grande/MT no SGIP, com a consequente liberação
daquele.
Determino a imediata comunicação da decisão à Seção de Registro de Controle de Diretórios/CRIP
/SJ do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Após cumprimento da decisão, intime-se o MP eleitoral para se manifestar.
Intimem-se.
Várzea Grande/MT, 14 de maio de 2020.
Eduardo Calmon de Almeida Cézar
Juiz Eleitoral

ATOS DA 55ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600018-88.2020.6.11.0055
JUSTIÇA ELEITORAL 055ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600018-88.2020.6.11.0055 / 055ª ZONA
ELEITORAL DE CUIABÁ MT
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATICO - DEM CUIABA - MT
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO RIBEIRO VERAO - MT8495/O
INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO do prestador de contas para que se manifeste sobre o relatório de
contas ID 1249277, no prazo de 20 (vinte) dias. CUIABÁ, 21 de maio de 2020. Andreia da Silva
Noronha Chefe de Cartório da 55ª ZE/MT (Por ordem do MM Juiz Eleitoral)

ATOS DA 57ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 19/2020
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, MM. Juiz
Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICO a 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 22/05/2020 com indeferimento por este Juízo Eleitoral, 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(A)

INSCRIÇÃO

ANA PAULA DE OLIVEIRA

068622030612

CRISTINA MARTINS

200509830175
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ELIETE ALVES DE SOUZA

018657481864

FABRÍZIA MORGANA DOS SANTOS

018656931856

ROGER KAIKE HAIMUSSI SILVA

037573781805

IVONETE DOS SANTOS OLIVEIRA

022762791856

CLAUDIOMIRO OTTONI DO NASCIMENTO

017687541830

JOSÉ DA SILVA RUDZAPRE TSEREDZA'RE TSERENHIMINI

037574061805

ANTONIA PINHEIRO LIMA

011698641902

OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS

024642031872

EZEQUIEL DOS SANTOS FREITAS

033445581830

ELIZEU EDILSON VASCONCELOS DOS SANTOS

003172272097

GEISIANE RODRIGUES DE SOUZA

037573851830

SELMA MESSIAS PEREIRA

007666372038

PEDRO FESTL

042218150426

ADILIO GHIZONI

083707560655

RENATO JOSE ROMANSKI FERREIRA

037573691813

MATEUS HENRIQUE HEBERLE

037573701856

BARBARA EDUARDA SOARES FEROLDI

037573951805

DAVID NASCIMENTO SILVA

037574071880

ALUARI MEHINAKO

037574091848

DELSON DE MATOS CAMPOS

019645271899

LAURO FRANCISCO DA SILVA MEDEIROS

003391901961

ROBHUDSON PEREIRA VASCONCELOS

020946542062

JHONATAN ADRIAN PAUVELS VIANA

037573761848

ANDERSON DIVINO CARDOSO

033704861040

DEONICE PINHEIRO DE SOUSA

040875111139

LOIRI FERREIRA DE ANDRADE ROMANSKI

025939821830

PAULO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

058353631112

RENATO ALVES PEREIRA

090798260604

LUCIANO NEVES

031581351880

ROGÉRIO DA SILVA AQUINO

019303911821

RONDINERIO SOUZA FIGUEIRA

157540630540

WESLEY DE SOUZA PEREIRA

030721911813

WESLEY MENESES ROSADO

037431941830

MÁRCIA PIRES

028479551864

ROMEU TAVARES DE SOUZA

016380341872

LUCIENE BREDA DA SILVA

021612281856

ESMERALDA RIBEIRO FRANCISCA

010495431864

DARLENE YAMINALO TAUKANE

001691631856

RAMON ALVES

391495500108
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MANOEL EDUARDO DE SOUZA

046576141120

MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA RIBEIRO

035510041180

ROSIMAR SAMPAIO RAMOS

033190031880

ANDRESSA AMARAL DOS SANTOS

074114521325

DAIANE DA SILVA DOS SANTOS

028475431872

RAFAEL DIAS DE SOUSA JUNIOR

072068221112

GRAZIELEN MOURA DE ALMEIDA

032578831805

MAIARA BOFFE AGOSTINETTO

033307581805

GABRYELA MAGALLY LOPEZ

026626931945

JACIR JOSE RODRIGUES PADILHA

020600471805

JHENIFER FERNANDA PENA LOPES

034035501880

MARCIA MARIA ALBUQUERQUE DA SILVA

034282601120

APARECIDO PORTA

070173730671

EMI LIA YOSHICO PORTA

070173740655

ERNANDES BORGES DE JESUS

040165551082

LORI UDHE MARTINS

006201551856

ROBERTO FREITAS MARTINS

037573491872

ELINTON ALVES DA SILVA

022010381864

DARCI JOSÉ DA COSTA

068676630680

FABIANE FERREIRA VIEIRA

110135800663

NILVARNEY DE FREITAS ARAGÃO

074713780779

DENILZA SIQUEIRA DA SILVA

024158711821

CÉLIA OLIVEIRA DA SILVA ROCHA

030770341830

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 Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado, nesta cidade de Paranatinga/MT, 22 de maio de 2020. Eu, MAURÍCIO BELAS
DE OLIVEIRA FERREIRA, chefe de cartório, digitei e conferi. NADA MAIS.
MAURÍCIO BELAS DE OLIVEIRA FERREIRA
Chefe de Cartório

ATOS DA 60ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600013-85.2019.6.11.0060
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DA 60ª ZONA ELEITORAL - CAMPO NOVO DO PARECIS-MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600013-85.2019.6.11.0060
REQUERENTE: JUÍZO DA 060ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
REQUERIDO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - CAMPO NOVO DO PARECIS
INTERESSADOS: JORGE ANTONIO CARDOSO, VALDENI SIMOES
Vistos,
Trata-se de informação da não prestação de contas referentes à campanha eleitoral 2018 pelo
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Trata-se de informação da não prestação de contas referentes à campanha eleitoral 2018 pelo
Partido Republicano Progressista - PRP do Município de Campo Novo do Parecis-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 49 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Citados, nos termos do artigo 49, §5º, IV da Resolução TSE nº 23.607/2019, o partido deixou
transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (ID 998562).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas (ID 1184112).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 46 da Resolução TSE nº 23.607/2019 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 46, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 74, IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Republicano
Progressista - PRP do Município de Campo Novo do Parecis - MT, com a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 74, IV, §5º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019).
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Campo Novo do Parecis-MT, 20 de maio de 2020.
Pedro Davi Benetti
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600010-33.2019.6.11.0060
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DA 60ª ZONA ELEITORAL - CAMPO NOVO DO PARECIS-MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600010-33.2019.6.11.0060
REQUERENTE: JUÍZO DA 060ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
REQUERIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA INTERESSADO: IRACI
KRAMPE BENDER, GENY MARQUES SILVA
Vistos,
Trata-se de informação da não prestação de contas referentes à campanha eleitoral 2018 pelo
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB do Município de Campo Novo do Parecis-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
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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. 3166

Cuiabá, segunda-feira, 25 de maio de 2020

31

Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 49 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Citados, nos termos do artigo 49, §5º, IV da Resolução TSE nº 23.607/2019, o partido deixou
transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (ID 998563).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas (ID 1184385).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 46 da Resolução TSE nº 23.607/2019 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 46, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 74, IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB do Município de Campo Novo do Parecis - MT, com a perda do
direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 74, IV,
§5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Campo Novo do Parecis-MT, 20 de maio de 2020.
Pedro Davi Benetti
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600007-78.2019.6.11.0060
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DA 60ª ZONA ELEITORAL - CAMPO NOVO DO PARECIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600007-78.2019.6.11.0060
REQUERENTE: JUÍZO DA 060ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
REQUERIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE
CAMPO NOVO DO PARECIS INTERESSADO: ADELAR JOSE FERREIRA ALVES, ANTONIO
AMARO DA SILVA
Vistos,
Trata-se de informação da não prestação de contas referentes à campanha eleitoral 2018 pelo
Partido Social Cristão - PSC do Município de Campo Novo do Parecis-MT.

Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
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Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 49 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Citados, nos termos do artigo 49, §5º, IV da Resolução TSE nº 23.607/2019, o partido deixou
transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (ID 998557).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas (ID 1184146).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 46 da Resolução TSE nº 23.607/2019 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 46, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 74, lV, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido Social Cristão - PSC
do Município de Campo Novo do Parecis-MT com a perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 74, IV, §5º, da Resolução TSE nº 23.607
/2019).
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE-MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Campo Novo do Parecis-MT, 20 de maio de 2020.
Pedro Davi Benetti
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600006-93.2019.6.11.0060
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DA 60ª ZONA ELEITORAL - CAMPO NOVO DO PARECIS-MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600006-93.2019.6.11.0060
REQUERENTE: JUÍZO DA 060ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
REQUERIDO:

COMISSAO

PROVISORIA

REDE

SUSTENTABILIDADE

INTERESSADO:

LOURIVAL FERREIRA DA SILVA, JOAO JOSE ALVES BATISTA
Vistos,
Trata-se de informação da não prestação de contas referentes à campanha eleitoral 2018 pelo
Partido REDE SUSTENTABILIDADE - REDE do Município de Campo Novo do Parecis-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a citação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 49 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Citados, nos termos do artigo 49, §5º, IV da Resolução TSE nº 23.607/2019, o partido deixou
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Citados, nos termos do artigo 49, §5º, IV da Resolução TSE nº 23.607/2019, o partido deixou
transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (ID 998567).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas (ID 1183682).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 46 da Resolução TSE nº 23.607/2019 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
constas à respectiva zona eleitoral(...)".
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 46, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral 2018, o que não cumpriu mesmo após regular citação.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 74, IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgo NÃO
PRESTADAS as contas referentes à campanha eleitoral de 2018 do Partido REDE
SUSTENTABILIDADE - REDE do Município de Campo Novo do Parecis - MT, com a perda do
direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário no ano seguinte ao da decisão (art. 74, IV,
§5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de quotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se
o TSE e o TRE/MT por intermédio do sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Campo Novo do Parecis-MT, 20 de maio de 2020.
Pedro Davi Benetti
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600014-70.2019.6.11.0060
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DA 060ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
REPRESENTAÇÃO (11541)
PROCESSO Nº 0600014-70.2019.6.11.0060
REPRESENTANTE:

PROMOTOR

ELEITORAL

DO

ESTADO

DO

MATO

GROSSO

REPRESENTADO: REGINALDO TAVARES DE SANTANA
DESPACHO
Considerando que o Representado não constituiu advogado para apresentar sua defesa, bem
como a gravidade dos fatos alegados pelo Ministério Público em sua representação, e as
consequências que podem advir dos atos supostamente praticados pelo Representado, em
respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, NOMEIO o Dr. IGOR
GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - OAB/MS 18946, advogado dativo nos autos para que
apresente a defesa do Representado no prazo legal de 2 (dois) dias.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
CAMPO NOVO DO PARECIS, 15 de maio de 2020
PEDRO DAVI BENETTI
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. 3166

Cuiabá, segunda-feira, 25 de maio de 2020

PEDRO DAVI BENETTI
Juiz da 060ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS 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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