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ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 311/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo PAE n.º 4092/2018, resolve deferir a
segunda prorrogação da requisição do servidor OSVALDO SAKAMOTO, ocupante do cargo de
Técnico Judiciário junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para continuar prestando serviços
no Cartório da 39ª Zona Eleitoral de Cuiabá/MT, por mais 01(um) ano, com efeitos a partir do dia 30
/08/2020, nos termos do art. art. 30, XIII, do Código Eleitoral, art. 2º, §1º da Lei nº 6.999/1982, art.
5º, §4º da Resolução TSE nº 23.523/2017, art. 1º "caput", da Resolução TRE nº 611/2009, alterada
pela Resolução TRE nº 1.635/2015 e determinações constantes do Acórdão TCU nº 199/2011 Plenário, com a alteração dada pelo Acórdão TCU nº 1.551/2012 - Plenário.
Cuiabá-MT, 24 de junho de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 309/2020*
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI e XXIX, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO o que consta do Processo (SEI) nº 03390.2020-2;
RESOLVE
Art. 1º Declarar vago, nos termos da Lei nº 8112/1990, art. 33, inciso VIII, o cargo de Analista
Judiciário - Área Judiciária, criado pela Lei nº 11.202/2005, ocupado pelo servidor GUILHERME
CARLOS KOTOVICZ, pertencente ao Quadro de Pessoal deste Tribunal, em virtude de sua posse
em outro cargo inacumulável com efeitos a partir de 16/06/2020.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 23 de junho de 2020.
*Republicação
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 308/2020
Revoga a Portaria TRE nº 486/2016.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 19, XI, do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO a
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal, nos autos da Ação Civil Pública nº 001638393.2016.4.01.3600, que reconhece em seu preâmbulo a efetividade da atuação logística do TREMT junto aos eleitores indígenas domiciliados em comunidades rurais e estabelece medidas de
aprimoramento pontual em sua atuação; CONSIDERANDO as providências documentadas no
Processo PAE nº 7727/2016, que demonstram a escorreita conduta da Justiça Eleitoral de Mato
Grosso na garantia do direito ao voto das comunidades indígenas afetas à Ação Civil Pública em
epígrafe; CONSIDERANDO as manifestações constantes do Processo SEI nº 00990.2020-3, que
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Grosso na garantia do direito ao voto das comunidades indígenas afetas à Ação Civil Pública em
epígrafe; CONSIDERANDO as manifestações constantes do Processo SEI nº 00990.2020-3, que
atestam a previsão orçamentária para atender as despesas necessárias ao fornecimento de
alimentação aos eleitores indígenas, nos exatos termos da Lei nº 6.091/75; CONSIDERANDO o
que consta no Processo PAE nº 8977/2016, RESOLVE Art. 1º Revogar a Portaria nº 486/2016,
Portaria nº 304/2017, Portaria nº 408/2017 e a Portaria nº 73/2018 Art. 2º Esta Portaria entrará em
vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 24 de junho de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 303/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Eletrônico nº 4163
/2016, resolve DEFERIR a quarta prorrogação da requisição do servidor JANIO ALVES PIAGEM,
ocupante do cargo de Auxiliar de Administração II, pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura
Municipal de Porto Alegre do Norte-MT, para prestar serviços no Cartório da 28ª Zona Eleitoral Porto Alegre do Norte, por mais 01(um) ano, com efeitos a partir do dia 04/07/2020, nos termos do
art. 30, XIII, do Código Eleitoral, art. 2º, § 1º, da Lei nº 6.999/1982, art. 5º, §4º e art. 6ª, caput, da
Resolução TSE nº 23.523/2017 e determinações constantes do Acórdão TCU nº 199/2011 Plenário, com a alteração dada pelo Acórdão TCU nº 1.551/2012 - Plenário.
Cuiabá-MT, 23 de junho de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 302/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo PAE nº 5641/ 2013, resolve DEFERIR
a quarta prorrogação da requisição da servidora SHEILA CRISTINA GUERINO, ocupante do cargo
de Agente Administrativo, pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Água Boa,
para prestar serviços no Cartório da 30ª Zona Eleitoral - Água Boa, por mais 01(um) ano, com
efeitos a partir do dia 04/07/2020, nos termos do art. 30, XIII, do Código Eleitoral, art. 2º, § 1º, da
Lei nº 6.999/1982, art. 5º, § 4º e art. 6ª, caput, da Resolução TSE nº 23.523/2017 e determinações
constantes do Acórdão TCU nº 199/2011 - Plenário, com a alteração dada pelo Acórdão TCU nº
1.551/ 2012 - Plenário.
Cuiabá-MT, 24 de junho de 2020
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 301/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 19, XI e XLII, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO o disposto no art. 37 da Lei nº 8.112/1990, na Resolução CNJ nº 146/2012 e na
Resolução TSE nº 23.563/2018;
CONSIDERANDO que o cargo efetivo vago disponibilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Distrito Federal decorre de aposentadoria, enquadrada no art. 1º, § 1º, IV, da Portaria TSE nº 671
/2017 e alterações;
CONSIDERANDO o que consta do Processo PAE nº 661/2017,
RESOLVE
Art. 1º Redistribuir, para o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, o cargo de Técnico
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Art. 1º Redistribuir, para o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, o cargo de Técnico
Judiciário, Área Administrativa, ocupado pela servidora MARIA APARECIDA VILELA BUENO,
pertencente ao quadro permanente deste Tribunal Regional Eleitoral, criado pela Lei nº 10.842, de
20/2/2005, recebendo, por reciprocidade, o cargo vago de Técnico Judiciário, Área Administrativa,
do quadro permanente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, criado pela Lei nº 6.082,
de 10/07/1974, e declarado vago em razão de aposentadoria, nos termos do art. 33, VII, da Lei nº
8.112/1990, conforme Portaria TRE-DF nº 57/2019, publicada no DOU nº 76, de 22/04/2019.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Cuiabá-MT, 25 de junho de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA N.º 310/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo PAE nº 6681/2015, resolve DEFERIR
a quarta prorrogação da requisição da servidora JUCILEIDE FERREIRA DE MESQUITA, ocupante
do cargo de Agente Administrativo, pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de
Rosário Oeste, para prestar serviços no Cartório da 3ª Zona Eleitoral - Rosário Oeste, por mais 01
(um) ano, com efeitos a partir do dia 04/07/2020, nos termos do art. 30, XIII, do Código Eleitoral,
art. 2º, § 1º, da Lei nº 6.999/1982, art. 5º, §4º e art. 6ª, caput, da Resolução TSE nº 23.523/2017 e
determinações constantes do Acórdão TCU nº 199/2011 - Plenário, com a alteração dada pelo
Acórdão TCU nº 1.551/2012 - Plenário.
Cuiabá-MT, 24 de junho de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PROCESSO 0000095-64.2018.6.11.0008
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 28/2020/SAP/CRIP/SJ
REFERÊNCIA TRE-MT: RECURSO ELEITORAL nº 0000095-64.2018.6.11.0008
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
ADVOGADO: MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA - OAB/MT26165/B RECORRIDO:
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados que o presente
feito, originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos
SADP, foi migrado para o Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento aos termos contidos
na Portaria nº 247/2020 TSE e Resolução nº 2.469/2020 TRE/MT.
Fica(m), dessa forma, INTIMADO(S) o(s) respectivo(s) advogado(s) dos autos para ratificar o
cadastramento, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso
V, da Portaria nº 247/2020 TSE.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0000005-07.2015.6.11.0026
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 34/2020/SAP/CRIP/SJ
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 34/2020/SAP/CRIP/SJ
REFERÊNCIA TRE-MT: EXECUÇÃO FISCAL nº 0000005-07.2015.6.11.0026
EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL EM MATO GROSSO
EXECUTADO: NEVIO LORENZET FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados que o presente
feito, originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos
SADP, foi migrado para o Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento aos termos contidos
na Portaria nº 247/2020 TSE e Resolução nº 2.469/2020 TRE/MT.
Fica(m), dessa forma, INTIMADO(S) o(s) respectivo(s) advogado(s) dos autos para ratificar o
cadastramento, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso
V, da Portaria nº 247/2020 TSE.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0000031-42.2018.6.11.0012
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 33/2020/SAP/CRIP/SJ
REFERÊNCIA TRE-MT: RECURSO ELEITORAL nº 0000031-42.2018.6.11.0012
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO RECORRIDO: IVONE BRANDAO MIRANDA
ADVOGADO: IGOR MORENO DE OLIVEIRA - OAB/MT21960/O ADVOGADO: ARTHUR
CREVELARI - OAB/MT20446/O ADVOGADO: KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - OAB/MT12463
/O ADVOGADO: RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB/MT15559/O RECORRIDO: MARLUCE
FERREIRA SOUZA ADVOGADO: IGOR MORENO DE OLIVEIRA - OAB/MT21960/O
ADVOGADO: ARTHUR CREVELARI - OAB/MT20446/O ADVOGADO: KLEBER PAULINO DE
ALMEIDA - OAB/MT12463/O ADVOGADO: RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB/MT15559/O
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados que o presente
feito, originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos
SADP, foi migrado para o Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento aos termos contidos
na Portaria nº 247/2020 TSE e Resolução nº 2.469/2020 TRE/MT.
Fica(m), dessa forma, INTIMADO(S) o(s) respectivo(s) advogado(s) dos autos para ratificar o
cadastramento, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso
V, da Portaria nº 247/2020 TSE.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0000037-10.2019.6.11.0046
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 31/2020/SAP/CRIP/SJ
REFERÊNCIA TRE-MT: RECURSO ELEITORAL nº 0000037-10.2019.6.11.0046
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL DE RONDONOPOLIS - MT - COMISSAO
PROVISORIA ADVOGADO: PATRICK SHARON DOS SANTOS - OAB/MT14712/O RECORRIDO:
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados que o presente
feito, originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos
SADP, foi migrado para o Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento aos termos contidos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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SADP, foi migrado para o Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento aos termos contidos
na Portaria nº 247/2020 TSE e Resolução nº 2.469/2020 TRE/MT.
Fica(m), dessa forma, INTIMADO(S) o(s) respectivo(s) advogado(s) dos autos para ratificar o
cadastramento, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso
V, da Portaria nº 247/2020 TSE.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0000043-52.2016.6.11.0036
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 32/2020/SAP/CRIP/SJ
REFERÊNCIA TRE-MT: RECURSO ELEITORAL nº 0000043-52.2016.6.11.0036
RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP 44 ADVOGADO: CEZAR
VIANA LUCENA - OAB/MT19417/O RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO FISCAL DA
LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados que o presente
feito, originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos
SADP, foi migrado para o Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento aos termos contidos
na Portaria nº 247/2020 TSE e Resolução nº 2.469/2020 TRE/MT.
Fica(m), dessa forma, INTIMADO(S) o(s) respectivo(s) advogado(s) dos autos para ratificar o
cadastramento, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso
V, da Portaria nº 247/2020 TSE.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0000363-38.2016.6.11.0025
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 35/2020/SAP/CRIP/SJ
REFERÊNCIA TRE-MT: RECURSO ELEITORAL nº 0000363-38.2016.6.11.0025
RECORRENTE: ANGULO - INSTITUTO ANALITICO DE PESQUISAS LTDA ADVOGADO:
MARCELO

APARECIDO

RODRIGUES

RIBEIRO

-

OAB/

RECORRIDO:

COLIGAÇÃO

MAJORITÁRIA "O PROGRESSO NÃO PODE PARAR" - PSDB/PSD/PR/PSC/PSB ADVOGADO:
CARINA CRISTINA FRANCA SOARES - OAB/MT17659/O ADVOGADO: ALINOR SENA
RODRIGUES - OAB/MT11453/A FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados que o presente
feito, originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos
SADP, foi migrado para o Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento aos termos contidos
na Portaria nº 247/2020 TSE e Resolução nº 2.469/2020 TRE/MT.
Fica(m), dessa forma, INTIMADO(S) o(s) respectivo(s) advogado(s) dos autos para ratificar o
cadastramento, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso
V, da Portaria nº 247/2020 TSE.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0000507-31.2016.6.11.0051
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 36/2020/SAP/CRIP/SJ
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 36/2020/SAP/CRIP/SJ
REFERÊNCIA TRE-MT: RECURSO ELEITORAL nº 0000507-31.2016.6.11.0051
RECORRENTE: SUADNA MACEDO DE SOUZA ADVOGADO: JOSE ROBERTO DE FREITAS
CAVALCANTE - OAB/MT6825/O RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO FISCAL DA
LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados que o presente
feito, originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos
SADP, foi migrado para o Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento aos termos contidos
na Portaria nº 247/2020 TSE e Resolução nº 2.469/2020 TRE/MT.
Fica(m), dessa forma, INTIMADO(S) o(s) respectivo(s) advogado(s) dos autos para ratificar o
cadastramento, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso
V, da Portaria nº 247/2020 TSE.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0601279-30.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA (Resolução n° 2443, TRE-MT)
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601279-30.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Jurista 1 - Sebastião Monteiro da Costa Júnior
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: ELEICAO 2018 NILZA AMARAL DOS PRAZERES DEPUTADO ESTADUAL,
NILZA AMARAL DOS PRAZERES Advogado do(a) REQUERENTE: PAULOSALEM PEREIRA
GONCALVES - MT182220
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam intimados os interessados de que o processo
em referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará no dia 30/06/2020 às
09:00h na Sala virtual de sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o decurso
do prazo de 24 (vinte e quatro) horas da publicação, conforme dispõe o art. 60 do RI/TRE/MT (art.
18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de 2016).
Informações:
1. As sessões são transmitidas ao vivo. Acompanhe por meio do endereço eletrônico: http://www.
tre-mt.jus.br/servicos-judiciais/sessoes-de-julgamento/ao-vivo.
2. Pedidos de sustentação oral:
2.1. Os advogados interessados em sustentar oralmente suas razões devem requerer a inscrição
por meio do formulário eletrônico até 1 (uma) hora antes do início da sessão.
2.2. Instalar previamente o aplicativo "zoom.us" em um aparelho celular ou no computador.
2.3. Aguardar o recebimento do link pelo e-mail informado, para o acesso à sala de
videoconferência no dia e horário da sessão, que será realizada por meio do aplicativo "zoom.us".
Após, clique no link recebido e entre na sala virtual.
2.4. O advogado requerente deverá validar o pedido no dia da sessão, até 15 (quinze) minutos
antes do seu início, por meio do acesso à sala de videoconferência ou pelo e-mail: capj@tre-mt.jus.
br.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento
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INTIMAÇÕES
PROCESSO 0601293-14.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o(a) seguinte
acórdão:
ACÓRDÃO N° 27871
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601293-14.2018.6.11.0000 - Cuiabá - MATO GROSSO
[Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual]
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 DIANYEIRE DIAS DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: DIANYEIRE DIAS DE SOUZA
ADVOGADO: KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB/MT15598/O
ADVOGADO: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - OAB/MT9244/O
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: DOUTOR BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTOS FISCAIS QUE COMPROVEM A REGULARIDADE DE TODOS OS GASTOS
ELEITORAIS REALIZADOS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE CAMPANHA.
OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS. IMPULSIONAMENTO PELO FACEBOOK. NÃO
UTILIZAÇÃO TOTAL DOS CRÉDITOS. NÃO CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
ARRECADAÇÃO DE RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO, SEM A CORRESPONDENTE
EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL. ERROS FORMAIS OU MATERIAIS QUE, ANALISADOS EM
CONJUNTO, NÃO SÃO CAPAZES DE AFETAR A REGULARIDADE DAS CONTAS.
IRREGULARIDADES MATERIAIS COM REFLEXOS FINANCEIROS POUCO RELEVANTES.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS AO TESOURO NACIONAL.
1. Foram identificadas irregularidades, dentre elas: (i) ausência de documentos fiscais que
comprovem a regularidade de todos os gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Especial de Campanha; (ii) omissão de gastos eleitorais; (iii) sobra financeira de gastos
contratados com a empresa FACEBOOK; (iv) Despesas declaradas no SPCE e ausentes nos
extratos bancários sem que tenha havido a constituição do fundo de caixa, e; (v) arrecadação de
recursos estimáveis em dinheiro, sem a correspondente emissão de recibo eleitoral.
2. Utilização indevida de recursos do erário, caracterizada pela ausência de documentos fiscais
que comprovem a regularidade de todos os gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha. Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional.
3. Constatada omissão de gastos, que corresponde a uma omissão de receitas, utilizadas no
pagamento dessas despesas, impondo o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, eis que
se tratam de recursos de origem não identificada.
4. Desnecessidade de devolução de eventuais créditos de FACEBOOK não utilizados por não se
caracterizarem como sobras financeiras de campanha, em se tratando de receitas oriundas de
Outros Recursos . No caso concreto, os gastos com referidas despesas foram parcialmente
custeados com receitas oriundas de recursos privados, configurando sobra de campanha na ordem
de R$ 8,19.
5. Realização de pagamento em espécie sem formação de fundo de caixa, caracteriza recurso de
origem não identificada, devendo o valor ser recolhido aos cofres públicos.
6. Arrecadação de recursos estimáveis em dinheiro, sem a correspondente emissão de recibo
eleitoral, em desacordo com o art. 9°, da Resolução TSE n° 23.553/2017.
7. Em que pese a existência de irregularidades, da análise do conjunto da prestação de contas,
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7. Em que pese a existência de irregularidades, da análise do conjunto da prestação de contas,
não se verificou falhas e/ou irregularidades que isoladamente ou no conjunto comprometam a
regularidade da contabilidade, razão pela qual não há falar-se em reprovação de contas, haja vista
que as irregularidades materiais com reflexos financeiros, constituem percentual pouco relevante
em relação ao total de gastos efetuados na campanha da candidata e abaixo do limite fixado em
entendimento jurisprudencial desta Corte, que é de 10%, atraindo a aplicação dos princípios de
proporcionalidade e razoabilidade, para aprovação das contas com ressalvas.
8. Contas julgadas APROVADAS COM RESSALVAS, em parcial consonância com o parecer
ministerial.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS DA CANDIDATA.
Cuiabá, 23/06/2020.
DOUTOR BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES Relator.

PROCESSO 0600151-04.2020.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se a seguinte
resolução: RESOLUÇÃO Nº 2477
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - 0600151-04.2020.6.11.0000 - Várzea Grande - MATO
GROSSO
INTERESSADO: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO
GROSSO Advogado(s): WILMAR SCHRADER - OAB/MT2923; DIETER METZNER - OAB/MT4277
/O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, por unanimidade, resolve alterar em
parte a Resolução TRE n° 2447 de 1º.4.2020, para afastar o comando que estabeleceu o
levantamento da sanção de suspensão de registros e anotações de órgãos partidários estaduais e
municipais pelo prazo de 90 (noventa) dias, bem ainda determinou que os respectivos pedidos de
regularização de contas não prestadas fossem apresentados dentro do referido prazo, a
prevalecer, doravante, as disposições contidas na Resolução n° 23.617/2020 do Tribunal Superior
Eleitoral.
Sala de Sessão Virtual do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos vinte e três
dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI. Relator. Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA
FARIAS.Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral. Doutor SEBASTIÃO MONTEIRO DA
COSTA JÚNIOR. Juiz-Membro. Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES
FIORENZA. Juiz-Membro. Doutor BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES. Juiz-Membro. Doutor
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO. Juiz-Membro. Doutor YALE SABO MENDES. JuizMembro substituto.

ATOS DELEGADOS
ATO DELEGADO Nº 26, DE 25 DE JUNHO DE 2020
Relaciona os mandados conferidos aos oficiais de justiça designados no mês de maio de 2020.
O SECRETÁRIO DA SECRETARIA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
MATO GROSSO, no uso da competência delegada pelo artigo 3º, da Portaria 201/2018 e,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 5º, LXXVIII, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a necessidade de conferir celeridade no cumprimento das ordens judiciais
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CONSIDERANDO a necessidade de conferir celeridade no cumprimento das ordens judiciais
expedidas pelos juízes do Tribunal;
CONSIDERANDO, ainda, a designação de oficiais de justiça "Ad Hoc" no mês de maio de 2020;
RESOLVE:
Art. 1º Relacionar no ANEXO I os mandados conferidos aos oficiais de justiça "Ad Hoc" designados
no mês de maio de 2020, nos termos do Ato Delegado nº 1/2018, em relação aos processos
judiciais e administrativos lançados no sistema de mandados deste Tribunal.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário
Portaria 201/2018
ANEXO I
OFICIAL
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BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário
Portaria 201/2018

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECISÕES
DECISÃO Nº 0174369/2020 - SEI Nº 03779.2020-7
DECISÃO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
1. Trata-se de requerimento de Cássia de Jesus Castro Brandão, filha da servidora aposentada e
pensionista deste Tribunal,Dulce de Castro Brandão, por meio do qual requer a concessão de
auxílio-funeral em razão de falecimento ocorrido no dia 22/06/2020, conforme certidão de óbito
juntada ao pedido.
2. Foram juntados pela requerente a comprovação do vínculo de parentesco, nota fiscal de
despesas com o funeral e informações sobre dados bancários (doc. nº 0174170, 0174181 e
0174348).
3. Ao providenciar a instrução técnica necessária à deliberação, a Coordenadoria de Pessoal/CP
oferece a Informação nº 101/2020 - SDAP/CP/SGP (doc. nº 0174188), com as informações sobre a
remuneração da servidora - folha analítica (doc. nº 0174190), elenca a legislação de referência que
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remuneração da servidora - folha analítica (doc. nº 0174190), elenca a legislação de referência que
embasa o requerimento, consubstanciada no art. 226 da Lei nº 8.112/1990 e opina pelo respectivo
deferimento.
4. Por todo o exposto, ao anuir com a instrução ofertada pela CP/SDAP, tendo como base legal os
artigos 41, 226 e 241 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e em observância aos termos
da delegação de competência contidos no art. 5º, I, da Portaria nº 117/2018, AUTORIZO a
concessão de auxílio-funeral na quantia de R$ 34.742,95 (trinta e quatro mil, setecentos e quarenta
e dois reais e noventa e cinco centavos), em decorrência do falecimento da servidora aposentada
deste Regional Dulce de Castro Brandão, em favor de sua filha Cássia de Jesus Castro Brandão,
ora requerente, conforme dados pessoais e bancários consignados nos documentos nº 0174181 e
0174348.
5. À Coordenadoria Pessoal/SADP para certificar a publicação desta decisão, dar ciência à
requerente e adotar todas as providências afetas à unidade com vistas ao registro no SGRH, e
demais comunicações internas necessárias à tramitação.
6. Após, remeta-se, de modo direto, à Secretaria de Administração e Orçamento/COF para
certificar as demais providências para efetivação do pagamento.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

ATOS DA 10ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600005-19.2020.6.11.0046
JUSTIÇA ELEITORAL 010ª ZONA ELEITORAL DE RONDONÓPOLIS MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600005-19.2020.6.11.0046 / 010ª ZONA ELEITORAL DE
RONDONÓPOLIS MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO P S B RESPONSÁVEL: MAX JOEL RUSSI,
EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Advogados do(a) REQUERENTE: RAFAEL SOUZA NUNES - MT14676/O, RANIELE SOUZA
MACIEL - MT23424/O, LUCIANE ROSA DE SOUZA - MT15779/O, EDMILSON VASCONCELOS
DE MORAES - MT8548/O Advogados do(a) RESPONSÁVEL: RAFAEL SOUZA NUNES - MT14676
/O, RANIELE SOUZA MACIEL - MT23424/O, LUCIANE ROSA DE SOUZA - MT15779/O,
EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O Advogados do(a) RESPONSÁVEL:
RAFAEL SOUZA NUNES - MT14676/O, RANIELE SOUZA MACIEL - MT23424/O, LUCIANE
ROSA DE SOUZA - MT15779/O, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DE RONDONÓPOLIS MT
SENTENÇA Vistos e examinados.
Cuida-se de pedido de regularização da situação de inadimplência de prestação de contas
apresentado pelo Partido Socialista Brasileiro PSB do Município de Rondonópolis após ter suas
contas referentes ao exercício 2018 julgadas não prestadas por sentença transitada em julgado.
O requerimento foi autuado na forma determinada pelo artigo 58 da Resolução TSE nº 23.604
/2019.
Procedida à análise das contas/requerimento, o Cartório Eleitoral, em atendimento ao disposto no
artigo 58, da Resolução TSE nº 23.604/2019, certificou a inexistência de movimentação bancária, a
ausência de recebimento de recursos e/ou fundo partidário pela agremiação, bem como a não
emissão de recibos referentes ao exercício 2018 (ID nº 1785962).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela regularização da situação de
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Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela regularização da situação de
inadimplência do partido omisso (ID nº 1819485).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese necessária. Fundamento e decido.
O partido político apresentou suas contas referentes ao exercício 2018 após as mesmas serem
julgadas não prestadas por sentença já transitada em julgado, fato que obsta, por si só, a análise
de mérito.
Nada obstante, dispõe o artigo 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019 que o interessado pode
requerer a regularização de sua situação de inadimplência visando à suspensão das sanções
decorrentes da omissão.
O requerimento foi analisado e não foi constatada qualquer causa impeditiva da pretendida
regularização. Conforme documentos carreados aos autos, extrai-se que o partido político não
registrou o recebimento de qualquer valor em espécie, tampouco foi contemplado com recursos
oriundos do Fundo Partidário ou emitiu recibos que comprovariam doações recebidas. Também
não houve impugnação por qualquer interessado.
Isto posto, acolho o pedido e determino a regularização da situação de inadimplência do Partido
Socialista Brasileiro do Município de Rondonópolis no que toca à omissão referente às contas do
exercício 2018.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Publique-se e intimem-se.
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
Juiz Eleitoral

ATOS DA 12ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - PSB DOM AQUINO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600003-88.2019.6.11.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMPO VERDE MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB, MAX JOEL RUSSI, EDEVANDRO
RODRIGO GUANDALIN
Advogado do(a) REQUERENTE: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
PARECER CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas
em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas
às eleições de 2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997,
e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Do exame, após a juntada do Extrato da Prestação de Contas devidamente assinado pelos
representantes do partido e pelo profissional de contabilidade, ID n° 1730854, não foram
encontradas irregularidades. Da análise das informações prestadas na presente prestação de
contas, constatou-se:
1. Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução
TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018);
2. Prestação de contas final entregue em 13/12/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e §
1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017;

3. Não houve trânsito de recurso pelas contas de campanha abertas pelo partido, portanto não
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3. Não houve trânsito de recurso pelas contas de campanha abertas pelo partido, portanto não
houve doações de fontes vedadas ou recursos de origem não identificada;
4. Não foi identificada conta bancária no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE);
5. Não houve despesas contraídas pelo partido, não foram identificadas sobra de campanha,
dívida de campanha ou receita proveniente de fundo partidário;
6. Não houve sobras de campanha ou depósitos de sobras de campanha realizados por
candidatos na conta do partido;
7. Há nos autos documento de constituição de advogado;
9. A presente prestação de contas se baseia em uma prestação de contas sem qualquer tipo de
movimentação financeira e sem qualquer tipo de recurso ou bem estimado em dinheiro.
CONCLUSÃO
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas,
manifesta-se este analista pela sua APROVAÇÃO COM RESSALVAS, em face das
impropriedades apontadas no item 1.e 2.
Campo Verde/MT, 24 de junho de 2020.
FERNANDA DA SILVA RONDON
Técnica Judiciária

ATOS DA 16ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PARECER
Processo n.º: 0600011-19.2020.6.11.0016
Assunto: Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017
Município: Vila Rica/MT
Partido Político: Democratas - DEM
Interessado: Daniel Rodrigues Pereira - Presidente
Interessada: Maria Lázara da Silva - Tesoureira
Advogado: Marcos Vinicius Almeida Guerra OAB/MT 23.483
PARECER
Tratam os presentes autos de Requerimento de Regularização de Prestação de Contas,
apresentado pelo Democratas - DEM de Vila Rica/MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
Procedida à análise dos documentos e informações constantes nos autos, observando-se
principalmente os preceitos ditados pela Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº 23.604/2019, destacase o seguinte:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega: O partido político encaminhou à Justiça Eleitoral sua Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos em 06/03/2020, fora do prazo previsto no art. 28 da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
1.2. Apresentação das peças necessárias: A Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos foi apresentada conforme o disposto no art. 28, §4º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e
artigo 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95. O instrumento de mandato para constituição de advogado
encontra-se nos autos.
1.3. Publicação da Declaração: Publicado o Edital nº 26/2020 no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral n. 3120, decorreu o prazo sem apresentação de impugnações.
2. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES

2.1 De acordo com pesquisas no Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA -, não há
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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2.1 De acordo com pesquisas no Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA -, não há
movimentação financeira em contas bancárias; não há emissão de recibos de doação; e não foi
encontrado origem de recursos do Fundo Partidário no exercício de 2017.
2.2 Constatou-se na planilha disponibilizada pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria CCIA no Portal Corporativo do TRE-MT a ausência de repasse ou distribuição de recursos do
fundo partidário ao partido em análise.
2.3 Nessa perspectiva, o partido agiu em conformidade com o normativo que rege a matéria, não
sendo verificadas irregularidades que poderiam ensejar a rejeição ou ausência de veracidade da
declaração apresentada.
3. CONCLUSÃO
Diante da ausência de movimentação financeira, manifesta-se este examinador:
a) pela regularização da Prestação de Contas Anual da comissão provisória do Democratas - DEM
de Vila Rica/MT, referente ao exercício financeiro de 2017, caso sobre o Partido Político não recaia
outra situação impeditiva;
b) Em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação
(art. 44, V, Resolução TSE nº 23.604/2019).
É o parecer. À consideração superior.
Vila Rica/MT, 24 de junho de 2020.
EVERTON DO NASCIMENTO NIZA
Técnico Judiciário

ATOS DA 17ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600038-96.2020.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600038-96.2020.6.11.0017 / 17ª ZONA
ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB RESPONSÁVEIS: MAX JOEL RUSSI,
EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Advogado do REQUERENTE E RESPONSÁVEIS: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES MT8548/O REQUERIDO: JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
EDITAL nº 39/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o órgão
partidário estadual prestou DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
do partido abaixo relacionado relativa ao Exercício Financeiro de 2019, facultando a qualquer
interessado, no prazo de 03 (três) dias contando da publicação do edital, a apresentação de
impugnação, conforme disposto no artigo 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 44, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
PROCESSO PJe: PC-PP nº 0600038-96.2020.6.11.0017
PARTIDO POLÍTICO: Partido Socialista Brasileiro - PSB do município de Nova Marilândia/MT
PRESIDENTE do Órgão Partidário Estadual: Max Joel Russi
TESOUREIRO do Órgão Partidário Estadual: Edevandro Rodrigo Guandalin
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou o Exmo. Sr. Juiz
Eleitoral que expedisse o presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral. Dado e passado no município de Arenápolis/MT, Estado de Mato Grosso, aos vinte e
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Eleitoral. Dado e passado no município de Arenápolis/MT, Estado de Mato Grosso, aos vinte e
cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes Miranda Barroso, técnica
judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO Técnica Judiciária 17ª ZE (Autorizada pela Portaria nº 01
/2017)

PROCESSO 0600036-29.2020.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600036-29.2020.6.11.0017 / 17ª ZONA
ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
REQUERENTE: COMISSÃO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE NOVA
MARILÂNDIA/MT RESPONSÁVEIS: JEFFERSON NOGUEIRA SOUTO, RENATO CEZAR
DALFIOR
Advogado do REQUERENTE E RESPONSÁVEIS: RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA MT21822/O REQUERIDO: JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
EDITAL nº 37/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que que o órgão
partidário abaixo relacionado prestou DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS relativa ao Exercício Financeiro de 2019, facultando a qualquer interessado, no prazo
de 03 (três) dias contando da publicação do edital, a apresentação de impugnação, conforme
disposto no artigo 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604
/2019.
PROCESSO PJe: PC-PP nº 0600036-29.2020.6.11.0017
PARTIDO POLÍTICO: Partido Progressistas - PP do município de Nova Marilândia/MT
PRESIDENTE: Jefferson Nogueira Souto
TESOUREIRO: Renato Cezar Dalfior
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou o Exmo. Sr. Juiz
Eleitoral que expedisse o presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral. Dado e passado no município de Arenápolis/MT, Estado de Mato Grosso, aos vinte e
cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes Miranda Barroso, técnica
judiciária, digitei e assino
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO Técnica Judiciária 17ª ZE (Autorizada pela Portaria nº 01
/2017)

PROCESSO 0600037-14.2020.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600037-14.2020.6.11.0017 / 17ª ZONA
ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
REQUERENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL RESPONSÁVEIS: RENATO NOGUEIRA SANTANA, ORLANDO DA SILVA
Advogado do REQUERENTE E RESPONSÁVEIS: RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA MT21822/O REQUERIDO: JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
EDITAL nº 38/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,

FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que que o órgão
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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FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que que o órgão
partidário abaixo relacionado prestou DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS relativa ao Exercício Financeiro de 2019, facultando a qualquer interessado, no prazo
de 03 (três) dias contando da publicação do edital, a apresentação de impugnação, conforme
disposto no artigo 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604
/2019.
PROCESSO PJe: PC-PP nº 0600037-14.2020.6.11.0017
PARTIDO POLÍTICO: Partido Republicano da Ordem Social - PROS do município de Santo Afonso
/MT
PRESIDENTE: Renato Nogueira Santana
TESOUREIRO: Orlando da Silva
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou o Exmo. Sr. Juiz
Eleitoral que expedisse o presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral. Dado e passado no município de Arenápolis/MT, Estado de Mato Grosso, aos vinte e
cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes Miranda Barroso, técnica
judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO Técnica Judiciária 17ª ZE (Autorizada pela Portaria nº 01
/2017)

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600029-34.2020.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600029-34.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA
ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE
CURVELANDIA - MT RESPONSÁVEL: BENEDITO DE SOUZA MAGALHAES, EZENIL DE
MORAES MAGALHAES
Advogado do(a) REQUERENTE: SIRLENE SOUZA MAGALHAES - MT1997900-A Advogado do(a)
RESPONSÁVEL:

SIRLENE

SOUZA

MAGALHAES

-

MT1997900-A

Advogado

do(a)

RESPONSÁVEL: SIRLENE SOUZA MAGALHAES - MT1997900-A
REQUERIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL DOESTE MT
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas anual do PARTIDO PROGRESSISTA Curvelândia/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 de 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.
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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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 PROGRESSISTA Curvelândia/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 19ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600031-98.2020.6.11.0019
JUSTIÇA ELEITORAL 019ª ZONA ELEITORAL DE TANGARÁ DA SERRA MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600031-98.2020.6.11.0019 / 019ª ZONA ELEITORAL DE TANGARÁ
DA SERRA MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO P S B RESPONSÁVEL: MAX JOEL RUSSI,
EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Advogado do(a) REQUERENTE: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
EDITAL
08/2020
O Excelentíssimo Senhor Doutor Ângelo Judai Junior, Juiz desta 19ª Zona Eleitoral do Estado de
Mato Grosso em substituição, no uso de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que o órgão
partidário abaixo relacionado prestou contas relativas as Eleições Gerais do ano de 2018
OBJETO: Publicidade das prestações de contas dos seguintes órgãos partidários municipais de
Nova Olímpia.
ÓRGÃO PARTIDÁRIO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO ¿ PSB
MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS ¿ ELEIÇÕES GERAIS 2018
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600031-98.2020.6.11.0019
PRAZO: No prazo de 05 (CINCO) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado poderá
impugnar as contas apresentadas, em petição fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando
fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, pedir abertura de investigação para a apuração
de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os
partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 35 da Lei nº 9.096/95). nos termos do Art. 31 §2 da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Senhor Juiz Eleitoral
que expedisse o presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta 19ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, aos vinte e cinco dias do mês de junho
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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Dado e passado nesta 19ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, aos vinte e cinco dias do mês de junho
de dois mil e vinte (25/06/2020). Eu, _____, Lady Patrícia Pimenta Zago, servidora legalmente
requisitada, digitei e conferi o presente Edital de ordem do MM. Juiz Eleitoral, que segue assinado
pelo Sr. Chefe de Cartório com fulcro na Portaria 002/2016/19ªZE/TRE-MT.
LUIS GUSTAVO ROMKO - CHEFE DE CARTÓRIO

PARECERES TÉCNICOS
PETIÇÃO CÍVEL Nº 0600023-24.2020.6.11.0019
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA
RESPONSÁVEL: EDSON VICENTE DA COSTA, ANDERSON GHELLER FROEHLICH
Advogado do(a) REQUERENTE: ESTACIO CHAVES DE SOUZA - MT19825/O
Assunto: Petição para Regularização de Prestação de Contas Eleitorais de Partido Político Exercício Financeiro 2016
Interessado: Partido Comunista do Brasil - PC do B
Município: Tangará da Serra
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
RESULTANTE DA ANÁLISE DOS AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
EXERCÍCIO 2016
Tratam os presentes autos de Petição para regularização da prestação de contas partidária anual
do partido supracitado relativa ao ano/exercício financeiro de 2016, que apresentou Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos.
Procederam-se às verificações preliminares nos documentos e informações constantes dos autos
de prestação de contas do partido, observando-se os preceitos ditados pelas Leis Nº 9.504/97 e
9.096/95, Resolução TSE Nº 23.604/2019 e legislação eleitoral inerente a tal mister, bem como na
utilização do Sistema de Prestação de Contas Anual - Módulo de Análise.
Após análise das informações levantadas pelos cruzamentos de dados efetuados pelo sistema
SPCA, em conjunto com os documentos apresentados nos autos resultaram nas respectivas
informações que passo a elencar a seguir no relatório de análise pormenorizado e em seguida ao
parecer conclusivo.
Segue análise dos documentos e esclarecimentos apresentados pelo partido:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prazo de entrega: As contas foram apresentadas após o prazo fixado no art. 32, caput da Lei 9.096
/95 e normativos regulamentadores em vigência, ainda assim, após notificação.
O atraso significativo na apresentação das contas não pode ser desprezado, pois denota a falta de
compromisso do partido com suas obrigações legais perante a Justiça Eleitoral.
Há advogado constituído nos autos.
Este Cartório Eleitoral, em obediência ao §1º do art. 31 da Resolução TSE nº 23.604/19,
providenciou a publicação- Edital Nº 05/2020 - (id. 1077855), decorreu o prazo SEM
IMPUGNAÇÃO.
Em análise preliminar o Cartório Eleitoral verificou a existência de movimentação financeira nos
extratos bancários enviados a Justiça Eleitoral. Intimado para prestar as contas na modalidade
completa, o partido protocolou as peças contábeis necessárias para a análise.
Peças integrantes: Foram apresentadas todas as peças obrigatórias que devem integrar a
prestação de contas (art. 29 da Resolução TSE nº 23.604/2019);
1. DAS CONTAS BANCÁRIAS E ARRECADAÇÃO DE RECURSOS

Observa-se que foram lançadas todas as doações em espécie, com a emissão dos respectivos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Observa-se que foram lançadas todas as doações em espécie, com a emissão dos respectivos
recibos eleitorais, não sendo verificadas doações de fontes vedadas nem recursos de origem não
identificada;
Foram emitidos recibos eleitorais obrigatórios para todas as arrecadações.
Não houveram recursos provenientes de alienação de bens, de rendimentos de aplicações
financeiras ou promoção de eventos;
Não houveram doações direta ou indireta de recursos oriundos do partido que tenham sido
doados por pessoas jurídicas, ainda que de exercícios anteriores,
Não houveram recursos provenientes de empréstimos,
Não houveram doações via internet.
1. DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
Aplicação de Recursos
Manifestação do partido: o partido apresentou os documentos originais.
Análise: Confrontando os documentos apresentados com a escrituração contábil da conta "Caixa
Fundo Partidário", juntamente com o relatório extraído do sistema SPCA - WEB, verificamos que
não houve movimentação de recursos do fundo partidário.
1. DOS OUTROS RECURSOS
Entrada de Recursos - Comprovação
Análise: Confrontando os documentos apresentados com os extratos bancários, verificamos que
houve a devida identificação (CPF/CNPJ do doador originário) da totalidade dos recursos auferidos
pelo partido na conta bancária destinada a movimentação dos "Outros Recursos".
Não foi identificado o recebimento de recursos provenientes de fonte vedada. Ademais, todas as
entradas registradas na "Conta Caixa - Outros Recursos" tiveram trânsito prévio pela conta
bancária específica (art. 19 da Resolução TSE nº 23.604/19).
Análise: Os documentos apresentados são hábeis para comprovar as movimentação efetuada,
conforme análise pormenorizada efetuada por essa unidade técnica.
O Partido não apresentou provas de:
a) criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação
política;
b) criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres;
d) destinação ou reserva para futura destinação de recursos ao financiamento de candidatas do
partido.
Atestamos que as contas apresentadas atendem às normas de natureza legal, regulamentar, de
natureza contábil, financeira, operacional e patrimonial.
1. CONCLUSÃO
Sob o ponto de vista da movimentação de recursos, caracteriza-se a presente prestação de contas
conforme o quadro abaixo:
DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE RECUROS
Total de Recursos Estimados Arrecadados
Total de Recursos Financeiros Arrecadados (doações / contribuições / sobra de
Campanha)

VALOR
(R$)
0,00
40,00

Total de recursos diversos (receitas financeiras, etc)

0,00

Total de recursos do Fundo Partidário recebido no exercício

0,00

Total de Gastos com Outros Recursos

00,00
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0,00

Examinando a documentação apresentada e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame,
esta Unidade Técnica não observou a existência de impropriedades e/ou irregularidades nas
contas apresentadas. De tal forma, opinamos pela:
a) APROVAÇÃO das presentes contas;
b) pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação segundo
dispõe o art. 36, §6º da Resolução TSE nº 23.604/2019.
É o parecer. À consideração superior.
Tangará da Serra/MT, 23 de junho de 2020
LUIS GUSTAVO ROMKO
Chefe de Cartório

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600046-49.2020.6.11.0025
JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 25ª ZONA ELEITORAL
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600046-49.2020.6.11.0025 / 025ª ZONA ELEITORAL DE
PONTES E LACERDA MT
INTERESSADO: FLORISVALDO RIBEIRO DA SILVA
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, DEMOCRACIA CRISTÃ - D
SENTENÇA
Vistos,
Trata-se de requerimento realizado pelo Senhor FLORISVALDO RIBEIRO DA SILVA, CPF
00288841832, objetivando a inclusão de seu nome na relação oficial de filiados do PDT de Pontes
e Lacerda/MT (id. 1438156).
Autuado os autos, o Cartório Eleitoral os remeteu conclusos; momento em que determinei (id.
1452858) que a serventia eleitoral:
1) Certificasse sobre a vigência do Partido Democrático Trabalhista - PDT em Pontes e Lacerda
/MT;
2) Constatasse se o eleitor, realmente, não está filiado a esta ou a outra agremiação partidária;
3) Juntasse o espelho retirado do Sistema Cadastro Eleitoral - ELO;
4) Citasse o Partido Democrático Trabalhista - PDT, possibilitando que a sigla se manifeste em 48
(quarenta e oito) horas contadas do envio do ato de comunicação judicial por meio eletrônico (email, telefone, whatsApp) eventualmente existente no Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias da Justiça Eleitoral.
5) Encaminhasse os autos para vista do Ministério Público Eleitoral, após o escoamento do prazo
de 48 (quarenta e oito horas) do envio do mandado para o partido político, independentemente de
manifestação da agremiação partidária.
6) Viessem os autos conclusos novamente para sentença.
Após a concretização das diligência de competência da serventia eleitoral, o processo retornou
conclusos, pois foram levantadas informações nos documentos juntados que podiam interferir no
convencimento deste Julgador quando da decisão final, exigindo que as partes relacionadas se
manifestassem previamente sobre esses fatos novos, em respeito aos princípios constitucionais da
ampla defesa e contraditório.
Após reanálise (id. 1520484), este subscritor determinou que além do cumprimento das
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Após reanálise (id. 1520484), este subscritor determinou que além do cumprimento das
determinações já delimitadas no despacho inicial (id. 1452858), fosse, também, citado o Partido
Democracia Cristã - DC e intimado o próprio requerente.
O Cartório Eleitoral procedeu conforme determinado (id. 1614132, 1616031, 1616363), citando
/intimando o Partido Democrático Trabalhista - PDT, o Partido Democracia Cristã - DC e o senhor
Florisvaldo Ribeiro da Silva.
Transcorrido o prazo determinado por este Magistrado para manifestação das partes, apenas o
Partido Democrático Trabalhista - PDT se manifestou (id. 1516573), ficando inerte os demais
interessados.
Em seu parecer, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo indeferimento do pedido.
É o relato do necessário. Decido.
Ao submeter sua pretensão a este Juízo Eleitoral para inclusão do seu nome na lista especial de
filiados do Partido Democrático Trabalhista - PDT de Pontes e Lacerda/, o requerente juntou
requerimento, datado de 08/04/2020 e ficha de filiação emitida pelo PDT de Pontes e Lacerda/MT,
também com data de 08/04/2020.
Percebe-se que o requerente trouxe pedido com dados divergentes do que consta do cadastro
eleitoral, pois o número do título de eleitor registrado no documento, não está vinculado ao
peticionante.
Com relação à ficha de filiação, esta veio sem o seu preenchimento completo, pois ausente o
número da inscrição eleitoral no documento.
Ao tentar justificar o seu pedido de regularização de sua filiação partidária por meio da lista
especial, o requerente afirma que a diretoria municipal do Partido Democrático Trabalhista - PDT
agiu com "descuido e desleixo" e que pretende disputar as eleições 2020/2024.
Em sua oportunidade (id. 1516573) o Partido Democrático Trabalhista - PDT de Pontes e Lacerda
/MT, por meio de sua presidência, justificou que não incluiu o nome do requerente na lista regular
de filiação no dia 08/04/2020 devido à atualização recente do sistema de filiação on-line e por sua
imperícia.
A sigla partidária reforçou que o Senhor Florisvaldo Ribeiro da Silva é um suposto pré-candidato às
Eleições 2020 e reforçou o pedido de inclusão do nome do requerente na lista especial de filiados,
objetivando a oficialização do vínculo.
Pela análise dos documentos e das alegações das partes, percebe-se que o pedido não merece
acolhida, pois as partes agiram com má-fé, conforme bem levantado pelo Ministério Público
Eleitoral.
A expedição da ficha de filiação foi concomitante à confecção do requerimento de inclusão em lista
especial de filiação, de modo que o partido político e o requerente já pretendiam transferir suas
responsabilidades pelo gerenciamento da filiação e da lista regular de filiados para este Juízo
Eleitoral.
Alegar o desconhecimento do sistema de filiação partidária não é motivo para a inclusão de filiados
na lista especial, pois se assim o fosse, todos os gestores partidários não precisariam nem
gerenciar suas listas internas, era só alegar para o Juiz Eleitoral que não tinha habilidade com o
sistema e passar a tarefa do gerenciamento de suas listas para que este Juízo Eleitoral fizesse o
cadastro em seu lugar.
Esclarece que grande parte das atividades dos partidos políticos perante a Justiça Eleitoral e todo
o processo eleitoral é gerenciado por sistemas. Inclusive, já se fala em convenções partidárias
virtuais. Tudo isso exige que as siglas partidárias busquem o aparelhamento técnico para suprir as
demandas legais e as exigências contemporâneas.
Imagine todos os partidos políticos alegando que não incluíram o nome das dezenas, centenas e
milhares de filiados nas suas listas internas por que não conheciam o sistema de filiação partidária!
Cabe ressaltar que se o PDT municipal estava com dificuldade em manusear o sistema, cabia à
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milhares de filiados nas suas listas internas por que não conheciam o sistema de filiação partidária!
Cabe ressaltar que se o PDT municipal estava com dificuldade em manusear o sistema, cabia à
sua presidência contatar o diretório estadual e nacional para sanar qualquer dúvida administrativa,
técnica ou jurídica.
Por outro lado, percebe-se que o requerente encontra-se filiado ao Partido Democracia Cristã de
Pontes e Lacerda/MT (id. 1517568) e tenta se filiar a outra agremiação, o que configuraria o ilícito
previsto no art. 320 da Lei nº 4.737/1965.
Registra-se que o requerente teve oportunidade de explicar ou juntar prova de que requereu sua
desfiliação perante o Democracia Cristã de Pontes e Lacerda/MT, conforme determina o art. 21 da
Lei nº 9.096/1995, porém não se manifestou, o que comprova que a negligência não advém só do
PDT, mas também do próprio requerente que além de não preencher a filha de filiação
corretamente ainda registrou de forma equivocada seu próprio documento no requerimento inicial.
Assim, por todo o exposto, considerando que o prazo de filiação já expirou e que não há elementos
que justifiquem a inclusão do nome do Senhor Florisvaldo Ribeiro da Silva na lista especial de
filiados do PDT de Pontes e Lacerda/MT; Considerando que se deferido o pedido da maneira como
apresentado este Juízo Eleitoral feriria o princípio da isonomia de tratamento perante outras siglas
partidárias; Considerando que o filiado já está com filiação regular no DC de Pontes e Lacerda/MT,
e que a dupla filiação transgride o art. 320 da Lei nº 4.737/1965, acompanho o parecer ministerial e
INDEFIRO o pedido de inclusão do nome do Senhor Florisvaldo Ribeiro da Silva na lista especial
de filiados do Partido Democrático Trabalhista de Pontes e Lacerda/MT.P.R.I.C. Ciência ao
Ministério Público Eleitoral. Após, arquive-se com as cautelas de praxe. Pontes e Lacerda/MT, 16
de junho de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz Eleitoral - 25ªZE

ATOS DA 26ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
AUTOS PJE Nº 0600038-69.2020.6.11.0026
Petição
REQUERENTE: DEM - DEMOCRATAS DE NOVA XAVANTINA
Advogado do(a) REQUERENTE: HIAGO OLIVEIRA MARIN - MT23262/O
REQUERIDO: WESLEY ROBSON DA SILVA PEREIRA
Vistos.
Trata-se de requerimento do partido Democratas - DEM do município de Nova Xavantina-MT para
acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização de coleta de dados da pesquisa
eleitoral registrada sob nº MT - 00331/2020, realizada pela empresa Wesley Robson da Silva
Pereira - ME, no período de 12 e 13 de junho de 2020, para o cargo de prefeito, no município de
Nova Xavantina.
O partido tem legitimidade para o pedido e foram observados os requisitos para o requerimento
(art. 13, caput, 1ª parte e §3º, da Resolução TSE nº 23.600/2019).
O requerimento está amparado na lei nº 9.504/97, que assim dispõe:
Art. 34
§ 1º Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos poderão ter acesso ao sistema interno
de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades que divulgaram pesquisas
de opinião relativas às eleições, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por
meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e
conferir os dados publicados, preservada a identidade dos respondentes.
Igualmente, a Resolução TSE nº 23.600/2019, que trata das pesquisas eleitorais dispõe:

Art. 13. Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, o Ministério Público, os candidatos, os partidos
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. 3189

Cuiabá, sexta-feira, 26 de junho de 2020

24

Art. 13. Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, o Ministério Público, os candidatos, os partidos
políticos e as coligações poderão ter acesso ao sistema interno de controle, verificação e
fiscalização da coleta de dados das entidades e das empresas que divulgarem pesquisas de
opinião relativas aos candidatos e às eleições, incluídos os referentes à identificação dos
entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou
equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos entrevistados.
As normas de regência não impõem condições para o deferimento do pedido de acesso ao sistema
interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das pesquisas eleitorais,
bastando o que seja formulado por pessoa legitimada e observadas as condições fixadas no artigo
13, §3º e II, da Resolução TSE nº 23.600/2019, de indicação do número da pesquisa e
direcionamento ao juízo competente.
Isso posto, DEFIRO o requerido pelo partido Democratas - DEM de Nova Xavantina-MT, e
determino à empresa Wesley Robson da Silva Pereira - ME, qualificada nos autos, que
disponibilize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o acesso aos documentos e sistema interno
de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados da pesquisa eleitoral nº MT - 00331/2020,
incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória
de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, preservada a identidade dos entrevistados.
Notifique-se a empresa interpelada na forma estabelecida no artigo 13, §§4º e 5º, da Resolução
TSE nº 23.600/2019.
Publique-se. Cumpra-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 27ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 10/2020
O Excelentíssimo Senhor Dr. Alexandre Sócrates Mendes, Juiz da 27ª Zona Eleitoral do Estado de
Mato Grosso, no uso de suas Atribuições Legais, FAZ SABER a todos que o presente Edital virem
ou dele tiverem conhecimento, que os órgãos partidários abaixo relacionados prestaram
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS relativa ao exercício de
2019, conforme constam nos autos abaixo indicados, facultando a qualquer interessado, no prazo
de 03 (três) dias contando da publicação do edital, a apresentação de impugnação na forma do
disposto no art. 45, I, da Res. TSE 23.546/2017.
JUARA/MT
Partido Político

Processo Nº

PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira

0600015-23.2020.6.11.0027

REPUBLICANOS

0600016-08.2020.6.11.0027

E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Senhor Juiz Eleitoral
que expedisse o presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado
e passado no município de Juara/MT, Estado de Mato Grosso, aos vinte e cinco dias do mês de
junho do ano de dois mil e vinte. Eu, _______ , Felipe Malheiros Alvim, Chefe de Cartório, digitei e
assino.
FELIPE MALHEIROS ALVIM
Chefe de Cartório

INTIMAÇÕES
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INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600012-68.2020.6.11.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE JUARA MT
PET-ADM (12562) Nº 0600012-68.2020.6.11.0027 / 027ª ZONA ELEITORAL DE JUARA MT
REQUERENTE: ALBERTINO FELIX DE BRITO JUNIOR
SENTENÇA
Trata-se de representação pela quebra de dados telefônicos, em que o investigado na condição de
eleitor, teria fotografado o momento em que proferia o seu voto na urna eletrônica. Tal situação
gerou a instauração do TCO n° 103.5.2018.18448 (73/2018), em tramite na DEPOL de Tabaporã
/MT, por supostamente incidir no fato típico previsto no art. 312 do Código Eleitoral.
Pois bem. No caso em exame, imputa-se ao investigado a prática do crime previsto no artigo 312
do Código Eleitoral, em razão de ter fotografado a urna eletrônica no momento de sua votação,
incorrendo, assim, em suposta violação de sigilo do voto.
Ocorre que a jurisprudência tem entendimento firme no sentido de que o simples fato do eleitor
quebrar o sigilo de seu voto, sem a intenção de fraudar as eleições, não configura o delito disposto
no art. 312 do Código Eleitoral.
Sim, pois em pese a garantia constitucional do sigilo do voto, tal proteção encontra seu limite na
livre disponibilidade do cidadão beneficiário, de modo que o ato de divulgação livre da escolha do
próprio candidato é conduta atípica, não havendo sentido em criminalizar a conduta de violação do
próprio direito, porquanto, repisa-se, o bem jurídico que se está a proteger por meio do sigilo do
voto é a liberdade eleitoral, ou seja, a vontade do eleitor.
Ainda, sobre a imputação penal ora atribuída (artigo 312 do Código Eleitoral), José Jairo Gomes
explica que ... O objeto jurídico do presente dispositivo é a proteção do segredo do voto. No
ordenamento brasileiro, o voto é sigiloso. O seu sentido não pode ser devassado por ninguém,
tampouco revelado pelos órgãos da Justiça Eleitoral que controlam o processo de votação e
apuração dos votos. (...) O delito em exame é comum, porque não exige que o agente ostente
qualquer qualidade especial; de sorte que pode ser cometido por qualquer pessoa. Observe-se,
porém, que o segredo protegido pelo dispositivo enfocado constitui direito subjetivo público do
eleitor. Querendo, ele poderá, a qualquer tempo, revelar seu próprio voto descortinar suas
preferências políticas. Para o eleitor, a conduta aqui incriminada é licita. O sujeito passivo do delito
em exame é a sociedade e o cidadão cujo voto tiver sido devassado." (in Crimes Eleitorais e
Processo Penal Eleitoral, Atlas, 2016, págs. 92/93).
Ademais, não há qualquer constatação que o investigado tenha revelado seu voto, vez que ele
tirou apenas uma fotografia da urna eletrônica, ao qual, ressalta-se, foi prontamente apagada
quando abordada pelos mesários da respectiva seção eleitoral, como se observa do boletim de
ocorrência.
Assim, não havendo a menção de que o investigado tinha a intenção de fraudar o pleito eleitoral,
até mesmo porque a fotografia foi imediatamente apagada, é evidente a atipicidade da conduta.
A norma penal do artigo 312 do CE tem por finalidade a proteção do eleitor e do sigilo do seu voto,
não podendo ser utilizada contra aquele que decida, por qualquer meio, divulgar em quem votou.
Nesse sentido:
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. FOTOGRAFIA DA URNA ELETRÔNICA. ELEITOR. ART. 312
DO CÓDIGO ELEITORAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SIGILO DO VOTO NÃO ATINGIDO.
ABSOLVIÇÃO. O fato de o eleitor tirar uma fotografia da urna eletrônica e desprovida de qualquer
constatação de que tenha revelado o voto ou de fraude ao pleito eleitoral, não se insere na
tipicidade do art. 312 do Código Eleitoral. A despeito da proibição do parágrafo único do art. 91-A
da Lei de Eleições que não possui qualquer sanção -, o tipo penal previsto no art. 312 do Código
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da Lei de Eleições que não possui qualquer sanção -, o tipo penal previsto no art. 312 do Código
Eleitoral foi criado para combater a nefasta conduta denominada voto de cabresto e não se destina
a penalizar o próprio eleitor, mas sim evitar que terceiros tenham acesso ao conteúdo do voto por
ele proferido. Preliminar de inépcia da denúncia por atipicidade da conduta acolhida e, por
conseguinte, absolvição do recorrente. (TRE MS RC n 2797, ACÓRDÃO n 2797 de 27/08/2018,
Rel. ELIZABETE ANACHE, DJE 31/08/2018).
ELEIÇÕES 2014. RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO SIGILO DO VOTO.
ELEITOR. FOTOGRAFIA APARELHO CELULAR. CABINE VOTAÇÃO. SELFIE. MOMENTO DO
VOTO. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇAO. RECURSO PROVIDO. 1. Revela-se conduta atípica a
utilização de aparelho de telefonia móvel por eleitor que tira fotografia de si próprio em frente,
fazendo selfie à cabine de votação. 2. Assegura-se ao eleitor o direito ao sigilo do voto (art.14/CF),
não uma obrigação. Em querendo, e desde que não sofra nenhuma coação física ou moral, pode,
sem qualquer impedimento jurídico, dar publicidade ao seu voto. A norma proibitiva, e por
conseqüência, a sanção constante do art. 312 do Código Eleitoral destina-se ao terceiro que viola
ou tenta violar o sigilo do voto de outro eleitor. 3. Recurso provido para absolver o Recorrente da
pretensão penal contida na denúncia (art.386, III/ CPP) (TRE MT - RC n 5973, ACÓRDÃO n 25507
de 14/07/2016, Rel. PAULO CÉZAR ALVES SODRÉ, DEJE 22/07/2016).
Evidenciada a atipicidade da conduta, forçoso o reconhecimento de que a presente ação carece de
justa causa para persecução penal.
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no § 2° do art. 654 do CPP, CONCEDO, de ofício,
a ordem de habeas corpus, diante do evidente constrangimento ilegal decorrente da atipicidade da
conduta investigada, determinando o trancamento do TCO n° 103.5.2018.18448 (73/2018).
OUTROSSIM, reconheço a perda do objeto do presente pedido cautelar, determinando o seu
arquivamento.
Comunique-se a autoridade policial requerente.
P.R.I.C.
Em Juara/MT, 24 de junho de 2020.
ALEXANDRE SÓCRATES MENDES
- Juiz Eleitoral -

ATOS DA 30ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AÇÃO PENAL Nº 4-39.2017.611.0030
Vistos em correição.
SENTENÇA
I - Relatório
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ofereceu denúncia em face de MARDEM GOMES VAZ
imputando-lhe a prática do delito descrito no artigo 39, §5º, II da Lei n. 9.504/97 ("boca de urna").
Narra que no dia 02 de outubro de 2016, aproximadamente às 11h00min, teria ele praticado
conduta denominada "boca de urna" ao distribuir material de campanha por meio de aplicativo de
mensagens instantâneas ("Whatsapp").
Afirma que o réu, candidato a vereador do Município de Água Boa/MT, teria encaminhado diversas
mensagens de propaganda, instigando os usuários a votar em seu favor no pleito eleitoral do ano
de 2016.
A inicial veio acompanhada do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 262/2016/DPJC/AB/MT e
outros documentos (fls. 07/39).
A denúncia foi recebida (fls. 04/05).
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A denúncia foi recebida (fls. 04/05).
O réu foi citado (fl. 42).
Em seguida, foi apresentada defesa preliminar (fls. 51/63).
À fl. 66, este Juízo rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial, ocasião em que designou
audiência de instrução e julgamento.
A audiência instrutória foi realizada (fl. 72). O Ministério Público ofertou proposta de suspensão
condicional do processo em favor do réu, que manifestou aquiescência, visando o cumprimento de
condições e pagamento de prestação pecuniária, consistente no pagamento de R$ 500,00
(quinhentos reais) em 02 (duas) parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a primeira
com vencimento designado para o dia 1º de agosto de 2017 e a segunda para o dia 1º de
setembro de 2017. O Juízo homologou a proposta de suspensão condicional do processo.
Foi acostado os antecedentes criminais do acusado (fl. 73).
Mais adiante, foi certificado a ausência do pagamento da prestação pecuniária pelo acusado (fl.
78).
À fl. 80, este Juízo determinou a intimação do acusado para que efetuasse o pagamento da
prestação pecuniária, bem como comparecesse ao Juízo para justificar suas atividades, sob pena
de revogação do benefício.
O acusado foi intimado da decisão de fl. 80 (fl. 84).
Ato contínuo, o acusado solicitou o prazo de 05 (cinco) dias para informar o pagamento da
prestação pecuniária (fl. 86).
Adiante, o Ministério Público Eleitoral requereu a designação de audiência de instrução e
julgamento, tendo em vista a ausência de justificativa do acusado acerca da desídia em relação ao
pagamento da prestação pecuniária (fl. 88-v).
Em audiência instrutória, foi realizado novo acordo para a suspensão condicional do processo de
modo que o acusado deveria efetuar o pagamento da prestação pecuniária no prazo de 48
(quarenta e oito) horas (fl. 97).
O acusado acostou comprovante do pagamento (fl. 98).
Em seguida, foi certificado o pagamento da prestação, bem como a ausência de comparecimento
do acusado mensalmente para justificar suas atividades, nos termos do acordo acostado à fl. 72 e
97 (fl. 99).
Adiante, o Juízo revogou o benefício concedido em razão do descumprimento das obrigações
firmadas (fl. 101).
Foi designada nova data de audiência de instrutória (fl. 107), que foi realizada no dia 29 de janeiro
de 2019 (fl. 143/145).
O Ministério Público apresentou memoriais (fls. 147/149).
Foi apresentada memoriais pelo acusado (fls. 168/171).
Vieram os autos conclusos.
II - Fundamentação
O Ministério Público Eleitoral imputa ao acusado a conduta tipificada no art. art. 39, §5º, III da Lei
n. 9.504/97, que assim descreve:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou
fechado, não depende de licença da polícia.
§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com a
alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco
mil a quinze mil UFIR:
(...)
II - a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna;
Em análise ao processo, este Juízo reputa que a materialidade está evidenciada por meio do
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Em análise ao processo, este Juízo reputa que a materialidade está evidenciada por meio do
Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 262/2016/DPJC/AB/MT lavrado perante a Autoridade
Policial, o qual demonstra de forma suficiente a existência de propaganda eleitoral em rede social
no dia 02 de outubro de 2016, data da realização das eleições municipais, (fl. 11 e 13),
denominada "boca de urna". Para corroborar essa constatação, a realização da propaganda foi
confirmada pelo acusado em sede preliminar (fl. 24).
No que concerne à comprovação da autoria, foram inquiridos em Juízo 02 (duas) testemunhas.
Uma delas, o Tenente da Polícia Militar Diogo de Oliveira Pimenta e o Policial Militar da reserva
Jair Martins de Oliveira (fls. 145).
Em análise aos depoimentos prestados, este Juízo não vislumbra de forma evidente a autoria do
acusado, eis que as respostas apresentadas não apontam, de forma categórica, que tenha sido ele
a pessoa responsável pela prática do crime imputado.
Apesar de que, em sede preliminar, o acusado tenha confirmado que teria encaminhado
mensagens de propaganda em um determinado grupo da rede social "Whatsapp", este Juízo
consigna a impossibilidade de valorar a confissão firmada em sede de investigação quando
dissociada de outros elementos probatórios produzidos na fase judicial.
Nesse cenário, as únicas testemunhas inquiridas na fase judicial não confirmam com clareza que o
acusado tenha praticado a conduta imputada.
A testemunha Diogo de Oliveira Pimenta (fl. 145) assim narrou:
"(...) Pergunta do Ministério Público Eleitoral: O Sr. se recorda, no dia 02 de outubro, na eleição de
2016, ele (Mardem Gomes) teria feito "boca de urna" com meio de aplicativo "Whatsapp". O Sr. se
recorda de ter autuado em diligência nesse sentido? Resposta: Não me recordo. Pergunta do
Ministério Público: Parece que ele estava distribuindo material dele de campanha através de
contas do "Whatsapp". Parece que estava o Sr. e o policial Jair Martins de Oliveira. Resposta: Não
me recordo. Não estou me lembrando. (...) Pergunta do Ministério Público: Parece que a denúncia
foi a Sra. Aurea de Campos. Resposta: Foi entregue uns "prints" no boletim de ocorrência. Me
lembro vagamente. Nós fomos procurados pela Promotora e ela nos repassou esses "prints"
solicitando que nós localizássemos ele. Mas detalhe se ele foi localizado e como foi feito eu não
estou me recordando.
A testemunha Jair Martins de Oliveira (fl. 145) assim afirmou:
Pergunta do Ministério Público: Sr. Jair, parece que nas eleições municipais passadas, essa
pessoa, Mardem Gomes, ele teria sido flagrado, após uma denúncia, que estaria realizando "boca
de urna", através do aplicativa do "Whatsapp". O Sr. se recorda. Resposta: Eu lembro assim
vagamente. Ouve essa denúncia mesmo. Foi passado via rádio para nós para que localizasse
esse Senhor Mardem que estaria fazendo boca de urna. Não me lembro qual seção eleitoral que
era (...). Eles só ligaram no quartel e passaram via rádio para nós. (...).
Portanto, as únicas testemunhas inquiridas pelo Juízo não apontam de forma categórica a autoria
do crime em relação ao acusado Mardem Gomes Vaz, mas que apenas estariam em diligência
para localizar o acusado a pedido de uma Promotora de Justiça.
Nesse quadro, diante da ausência de comprovação categórica da autoria delitiva, este Juízo
entende que a pretensão acusatória deve ser julgada improcedente.
Com efeito, consoante os princípios delineados no Código de Processo Penal, a dúvida jamais
poderá ser sopesada contrariamente ao acusado, visto que a condenação exige certeza, clareza e
segurança, repelindo ilações ou conjecturas.
Portanto, a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não subsistem à
nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, ser o acusado socorrido pelo princípio
do in dubio pro reo.
É de se registrar que probabilidade não é certeza. Assim, não conseguindo a acusação fazer a
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É de se registrar que probabilidade não é certeza. Assim, não conseguindo a acusação fazer a
demonstração da autoria, estreme de dúvidas, daquilo que se propôs na denúncia, existe razoável
incerteza que tende em favor do acusado que não pode ser condenado somente com base em
indícios frágeis como os relatados neste processo.
Em sentido análogo, colhe-se o aresto do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato
Grosso:
AÇÃO PENAL - CRIME DE BOCA DE URNA - ARTIGO 39, § 5º, INCISO II da LEI nº 9.504/97 PRELIMINARES - NULIDADE ABSOLUTA POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA
DEFESA PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL - AFASTAMENTO - MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE
PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO. 1 - Não há nulidade absoluta do
processo por ausência de intimação do advogado para apresentação de defesa preliminar, quando
o próprio Acusado foi intimado pessoalmente conforme preconiza o art. 4º, § 1º, da Lei n.º 8.038
/90. 2 - Não há inépcia da inicial acusatória quando esta atende plena e satisfatoriamente os
requisitos constantes do art. 41 do Código de Processo Penal. 3 - A imposição de reprimenda,
sobretudo na esfera penal, deve ser amparada em prova cabal, robusta, que não deixe dúvidas
quanto a ocorrência do ilícito penal imputado ao acusado. 4 - Acusado absolvido com fulcro no art.
386, VII, do Código de Processo Penal. (TRE-MT - AP: 2 MT, Relator: SAMUEL FRANCO DALIA
JUNIOR, Data de Julgamento: 18/08/2011, Data de Publicação: DEJE - Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral, Tomo 962, Data 29/08/2011, Página 1 a 7) (Destaque)
No mesmo sentido o magistério de Fernando Pedroso:
"A sentença de conteúdo condenatório exige, para sua prolação, a certeza de ter sido cometido um
crime e de ser o acusado o seu autor. A menor dúvida a respeito acena para a possibilidade de
inocência do réu, de sorte que a Justiça não faria jus a essa denominação se aceitasse, nessas
circunstâncias, um édito condenatório, operando com uma margem de risco - mínima que seja - de
condenar quem nada deva. Como ressaltou o Juiz Lúcio Urbano, do TAMG, ao relatar a Ap. Crim.
N. º 5.520, de Belo Horizonte, `Tudo aquilo que oferece duas conclusões lógicas não permite ao
Juiz Criminal admitir a contrária ao réu, porque a condenação é fruto de prova induvidosa, já que o
Estado não tem maior interesse na verificação da culpabilidade do que na verificação da inocência,
como procedentemente afirmou Carrara` (in RT 524/449). Por isso, `em matéria criminal, a prova
deve ser límpida; qualquer dúvida deve vir a favor do imputado, porque temerária a condenação
alicerçada em elementos eivados de incertezas` (RT 523/375). 'Uma condenação não pode estar
alicerçada no solo movediço do possível ou do provável, mas apenas no terreno firme da certeza`
(RT 529/367). Portanto, `a dúvida in poenalibus deve ser decidida pro libertate` (RT 525/348), pois
`um culpado punido é exemplo para os delinqüentes`, ao passo que um inocente condenado como corretamente ponderou La Bruyère - constitui `preocupação para todos os homens de bem`
(de ac. un. de 17.10.74, da 1ª Câm. do TACrimSP, na Ap. nº 91.725, de Presidente Epitácio, rel.
Azevedo Franceschini)....".
Como assinala a doutrina, provar é produzir um estado de certeza a respeito da existência ou
inexistência de um fato, da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato,
que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo. Não sendo
possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do acusado, em face da fragilidade do
conjunto probatório, milita em favor do mesmo o princípio da dúvida, sendo a solução mais
razoável a absolvição.
III - Dispositivo
Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido contido na denúncia de modo a
ABSOLVER o acusado Mardem Gomes Vaz, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP
concernente ao crime tipificado no art. 39, §5º da Lei n. 9.504/1997.
Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias,
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Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias,
observando-se as cautelas de estilo.
Isento de custas e despesas processuais.
CIÊNCIA ao representante do Ministério Público Eleitoral.
CUMPRA-SE.
Água Boa/MT, 06 de março de 2020.
JEAN PAULO LEÃO RUFINO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 32ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600039-36.2020.6.11.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600039-36.2020.6.11.0032 / 032ª ZONA
ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Advogado do(a) REQUERENTE: JENYFFER DE MORAES RODRIGUES - MT25247/O
DESPACHO
Trata-se de autos de prestação de contas do Partido dos Trabalhadores do município de União do
Sul relativo ao exercício de 2018.
Da análise dos autos verifica-se que a petição inicial identifica que tratar-se de prestação de contas
anual do exercício 2018. Entretanto, os documentos apresentados referem-se às eleições 2018.
A correta identificação daquilo que quer o autor é importante pois além estarem dispostas as
prestações de contas anuais e eleitorais em normativos diferentes, os sistemas utilizados para
registro das informações também são diferentes - SPCA para a anual e SPCE para a eleitoral.
Além disso, verifica-se que não foram apresentadas as procurações individuais em nome do
presidente e do tesoureiro, em descumprimento à Resolução TSE n.º 23.604/2019, se prestação
de contas anual, ou da Resolução TSE nº 23.607/2019, se prestação de contas eleitoral.
Assim, determino a intimação do requerente para que no prazo de 10 (dez) dias emende a inicial
apresentando a documentação correta, conforme o tipo de prestação de contas (anual ou eleitoral),
bem como as procurações em nome do presidente e do tesoureiro do partido.
Intime-se. Cumpra-se.
Cláudia-MT, 24 de junho de 2020.
Thatiana dos Santos
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600040-21.2020.6.11.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600040-21.2020.6.11.0032 / 032ª ZONA
ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT
Advogado do(a) REQUERENTE: JENYFFER DE MORAES RODRIGUES - MT25247/O
DESPACHO
Trata-se de autos de prestação de contas do Partido dos Trabalhadores do município de Cláudia
dos exercícios 2018 e 2019.
Em que pese a apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira nos
exercícios 2018 e 2019 a análise e julgamento da prestação de contas deve ser feita
individualmente.
Além disso, verifica-se que não foram apresentadas as procurações individuais em nome do
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Além disso, verifica-se que não foram apresentadas as procurações individuais em nome do
presidente e do tesoureiro, em descumprimento à Resolução TSE n.º 23.604/2019.
Assim, determino a intimação do requerente para que no prazo de 10 (dez) dias emende a inicial
informando corretamente qual exercício se refere esta prestação de contas, bem como para que
apresente as procurações em nome do presidente e do tesoureiro do partido.
Intime-se. Cumpra-se.
Cláudia-MT, 24 de junho de 2020.
Thatiana dos Santos
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600018-60.2020.6.11.0032
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600018-60.2020.6.11.0032 / 032ª ZONA ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE:

PMDB

-

PARTIDO

DO

MOVIMENTO

DEMOCRATICO

BRASILEIRO

RESPONSÁVEL: ITACIR JOSE BIOLCHI
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLA REGINA BATISTA DA SILVA - MT20619/O
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de pedido liminar de revogação da suspensão do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro PMDB do município de União do Sul/MT, decorrente da não prestação de contas do
exercício 2018.
No dia posterior ao protocolo da ação o Eg. TRE-MT publicou a Resolução n.º 2447 suspendendo
a referida sanção pelo prazo de 90 (noventa) dias.
Em virtude da eficácia limitada da norma o feito prosseguiu o seu trâmite para análise do mérito,
tendo o Ministério Público Eleitoral manifestado pela concessão da liminar para cessação da
suspensão do partido, fls. 10 (doc. n.º 1038706).
Ocorre que o Tribunal Superior Eleitoral publicou norma de efeito perene para que os Tribunais
Regionais Eleitoral, no prazo de 30 (trinta) dias, da data da publicação da Resolução e
independentemente de provocação do órgão partidário, procedam no levantamento das
suspensões de registros e anotações dos órgãos partidários estaduais e municipais decorrentes do
julgamento de contas tidas como não prestadas, aplicável tanto às contas anuais quanto
partidárias, nos termos do art. 1º, caput, da Resolução TSE n.º 23.617, publicada no DJE-TSE n.º
96/2020.
Patente no presente caso que o objeto pretendido deixou de existir diante da concessão da medida
pleiteada, por fatores externos ao processo, antes da decisão final.
Isto posto, reconheço de ofício a perda superveniente do objeto e consequentemente a falta de
interesse processual, razão pela qual EXTINGO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos termos do art. 485, VI do CPC
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os presentes autos.
Cláudia-MT, 19 de junho de 2020.
Thatiana dos Santos
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600012-53.2020.6.11.0032
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600012-53.2020.6.11.0032 / 032ª ZONA ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: ENIO ALVES DA SILVA, ABIMAEL BARBOSA DE SA, PR - PARTIDO DA
REPUBLICA
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLA REGINA BATISTA DA SILVA - MT20619/O
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Advogado do(a) REQUERENTE: CARLA REGINA BATISTA DA SILVA - MT20619/O
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO
LIBERAL PL (antigo Partido da República), do município de União do Sul/MT referente ao exercício
financeiro de 2018.
Publicado o edital para impugnação das contas, fls. 11(doc. n.º 894796), transcorreu in albis o
prazo.
Realizada a análise conclusiva, sobreveio parecer no qual o analista opina pelo reconhecimento
das contas para que sejam julgadas como prestadas e aprovadas, fls. 14 (doc. n.º 1621773).
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna pela
aprovação das contas apresentadas, fls. 20 (doc. n.º 1716114).
É o relatório. Decido.
É de se frisar que emana do preceito constitucional (art. 17, III) a obrigação dos partidos políticos
de prestar contas à justiça Eleitoral, assunto este disciplinado na Lei nº 9.096/1995.
Cabe à agremiação partidária manter escrituração contábil regular nos moldes preconizados pela
legislação nacional de demais normativos aplicados ao caso:
Lei nº 9.096/95, Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e
municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de
suas receitas e destinação de suas despesas.
Por sua vez, o artigo 32, § 4º, da referida norma, dispõe que o partido político que não tenha
recebido fundo partidário, não tenha movimentado quantia em dinheiro ou tido outras espécies de
gastos, ainda que estimáveis em dinheiro, está desobrigado de apresentar prestação de contas
formal, podendo, somente, apresentar declaração firmada pelos responsáveis pela agremiação
partidária de ausência de movimento financeira:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e
de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contáveis à Receita Federal do Brasil, bem como, ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos nesse período.
(Grifei)
No caso em tela, visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu cotas do
fundo partidário no exercício em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro,
e ainda, não há registro de recebimento de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, inexistindo
qualquer irregularidade ou impropriedade que obste a aprovação das contas.
Ante os fundamentos expostos, com fulcro no art. 45, VIII, a , da Res. TSE n.º 23.546/2017, acolho
o parecer do Ministério Público Eleitoral e declaro regular a Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO LIBERAL PL do município de União do Sul
/MT, julgando consequentemente PRESTADAS e APROVADAS as suas contas referentes ao
exercício de 2018.
Ressalta-se que deve o Partido providenciar a alteração de seus dados cadastrais junto a Receita
Federal do Brasil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
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Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, proceda-se ao registro do julgamento no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Após, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os presentes autos.
Cláudia-MT, 19 de junho de 2020.
Thatiana dos Santos
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600017-75.2020.6.11.0032
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600017-75.2020.6.11.0032 / 032ª ZONA ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE:

PMDB

-

PARTIDO

DO

MOVIMENTO

DEMOCRATICO

BRASILEIRO

RESPONSÁVEL: VENICIO TOMAZZI, ITACIR JOSE BIOLCHI
Advogado(a): CARLA REGINA BATISTA DA SILVA - MT20619/O
Sentença
Vistos etc,
Trata-se de requerimento de regularização da situação de inadimplência de prestação de contas,
protocolizado na Classe Petição, pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) do
município de União do Sul/MT, em razão da decisão que julgou não prestadas as contas do
exercício financeiro de 2018 nos autos do processo PC n.º 1-10.2019.6.11.0032.
Publicado o edital, fls. 29 (doc. n.º 893513), transcorreu in albis o prazo sem impugnações.
Expedido relatório técnico, o analista das contas opina em favor da regularização pretendida, uma
vez que não restou evidenciado no banco de dados da Justiça Eleitoral o recebimento de recursos
do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada, bem como, não foram
constatadas irregularidades que afetassem a confiabilidade do requerimento apresentado, fls. 31
(doc. n.º 1590421).
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet manifesta-se
favoravelmente a regularização da prestação de contas, com o consequente restabelecimento do
direito ao recebimento de quotas do fundo partidário, fls. 39 (doc. n.º 1716337).
É o relatório. Decido.
O procedimento de regularização visa retirar as sanções impostas ao prestador de contas, em
especial, como no caso sob análise, a proibição de receber cotas do fundo partidário pelo período
em que o partido permanecer omisso, declarando-o adimplente com suas obrigações de prestar
contas.
Nesse sentido, corrobora o artigo 58, da Resolução TSE n.º 23.604/2019 que preceitua:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos partidários
podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências
previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
...
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados
originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos, recebimento
de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou irregularidade que afete a
confiabilidade do requerimento apresentado.
Da análise dos documentos acostados aos autos, denota-se que não restou evidenciado nos
autos, infrações ou irregularidades que pudessem comprometer a confiabilidade do requerimento
ora apresentado.
Nesse ponto, é importante frisar que a agremiação partidária não recebeu doações no ano de
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ora apresentado.
Nesse ponto, é importante frisar que a agremiação partidária não recebeu doações no ano de
exercício sob análise, sendo que as movimentações financeiras identificadas, referem-se a sobras
de exercícios anteriores, conforme bem demonstrado nas peças apresentadas.
O Ministério Público, em seu parecer, opina favoravelmente à regularização das contas,
considerando a sua regularidade.
Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, JULGO
REGULARIZADAS as contas do exercício financeiro de 2018 do Partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB de União do Sul/MT, com a consequente suspensão da sanção imposta quanto
ao direito de recebimento de cotas do fundo partidário, aplicada em relação ao exercício financeiro
sob análise.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público.
Transitado em julgado, proceda-se ao registro do julgamento no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), bem como a cientificação dos diretórios nacional e regional
acerca da suspensão da sanção acima mencionada.
Após, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os presentes autos.
Cláudia-MT, 19 de junho de 2020.
Thatiana dos Santos
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600015-08.2020.6.11.0032
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600015-08.2020.6.11.0032 / 032ª ZONA ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO SOLIDARIEDADE
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - MT11758/O
Sentença
Vistos etc.
Trata-se de pedido de revogação da suspensão do Partido Solidariedade de Marcelândia/MT,
protocolado pelo Diretório Estadual na tutela dos interesses de seu diretório municipal, decorrente
da não prestação de contas.
Ocorre que o Tribunal Superior Eleitoral publicou norma de efeito perene para que os Tribunais
Regionais Eleitoral, no prazo de 30 (trinta) dias, da data da publicação da Resolução e
independentemente de provocação do órgão partidário, procedam no levantamento das
suspensões de registros e anotações dos órgãos partidários estaduais e municipais decorrentes do
julgamento de contas tidas como não prestadas, aplicável tanto às contas anuais quanto
partidárias, nos termos do art. 1º, caput, da Resolução TSE n.º 23.617, publicada no DJE-TSE n.º
96/2020.
Patente no presente caso que o objeto pretendido deixou de existir diante da concessão da medida
pleiteada, por fatores externos ao processo, antes da decisão final.
Isto posto, reconheço de ofício a perda superveniente do objeto e consequentemente a falta de
interesse processual, razão pela qual EXTINGO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos termos do art. 485, VI do CPC
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os presentes autos.
Cláudia-MT, 19 de junho de 2020.
Thatiana dos Santos
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600013-38.2020.6.11.0032
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PROCESSO 0600013-38.2020.6.11.0032
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600013-38.2020.6.11.0032 / 032ª ZONA ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
RESPONSÁVEL: ENIO ALVES DA SILVA, ABIMAEL BARBOSA DE SA REQUERENTE: PR PARTIDO DA REPUBLICA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: CARLA REGINA BATISTA DA SILVA - MT20619/O
SENTENÇA
Vistos etc,
Trata-se de requerimento de regularização da situação de inadimplência de prestação de contas,
protocolizado na Classe Petição, pelo Partido Liberal (antigo PR) do município de União do Sul/MT,
em razão da decisão que julgou não prestadas as contas do exercício financeiro de 2017 nos autos
do processo PC n.º 13-24.2019.6.11.0032.
Publicado o edital, fls. 9 (doc. n.º 902245), transcorreu in albis o prazo sem impugnações.
Expedido relatório técnico, o analista das contas opina em favor da regularização pretendida, uma
vez que não restou evidenciado no banco de dados da Justiça Eleitoral o recebimento de recursos
do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada, bem como, não foram
constatadas irregularidades que afetassem a confiabilidade do requerimento apresentado, fls. 11
(doc. n.º 1621763).
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet manifesta-se
favoravelmente a regularização da prestação de contas, com o consequente restabelecimento do
direito ao recebimento de quotas do fundo partidário, fls. 17 (doc. n.º 1716147).
É o relatório. Decido.
O procedimento de regularização visa retirar as sanções impostas ao prestador de contas, em
especial, como no caso sob análise, a proibição de receber cotas do fundo partidário pelo período
em que o partido permanecer omisso, declarando-o adimplente com suas obrigações de prestar
contas.
Nesse sentido, corrobora o artigo 58, da Resolução TSE n.º 23.604/2019 que preceitua:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos partidários
podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências
previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
...
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados
originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos, recebimento
de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou irregularidade que afete a
confiabilidade do requerimento apresentado.
Da análise dos documentos acostados aos autos, denota-se que não restou evidenciado nos
autos, infrações ou irregularidades que pudessem comprometer a confiabilidade do requerimento
ora apresentado.
Nesse ponto, é importante frisar que a agremiação partidária não recebeu doações no ano de
exercício sob análise, sendo que as movimentações financeiras identificadas, referem-se a sobras
de exercícios anteriores, conforme bem demonstrado nas peças apresentadas.
O Ministério Público, em seu parecer, opina favoravelmente à regularização das contas,
considerando a sua regularidade.
Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, JULGO
REGULARIZADAS as contas do exercício financeiro de 2017 do Partido Liberal do Município de
União do Sul/MT, com a consequente suspensão da sanção imposta quanto ao direito de
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. 3189

Cuiabá, sexta-feira, 26 de junho de 2020

36

União do Sul/MT, com a consequente suspensão da sanção imposta quanto ao direito de
recebimento de cotas do fundo partidário, aplicada em relação ao exercício financeiro sob análise.
Ressalta-se que deve o Partido providenciar a alteração de seus dados cadastrais junto a Receita
Federal do Brasil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, proceda-se ao registro do julgamento no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), bem como a cientificação dos diretórios nacional e regional
acerca da suspensão da sanção acima mencionada.
Após, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os presentes autos.
Cláudia-MT, 19 de junho de 2020.
Thatiana dos Santos
Juíza Eleitoral

ATOS DA 39ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600021-91.2020.6.11.0039
JUSTIÇA ELEITORAL 039ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060002191.2020.6.11.0039 / 039ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
INTERESSADO: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
INTERESSADO: VITORIA DA SILVA ARAUJO, ALAN GUILHERME MELO DA CRUZ, L. A. S. D.
A., L. D. B. O.
SENTENÇA
Trata-se de processo tendente à verificação de duplicidade de inscrições eleitorais dos eleitores
constantes da informação de ID nº 1160916 e anexos, nos quais denota-se a existência de duas
inscrições eleitorais para cada eleitor ali elencado.
Publicado edital para ciência dos interessados, nos termos do art. 35 da Resolução TSE nº 21538
/2003, não houve manifestação.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pelo cancelamento das inscrições mais recentes.
Relatei. Decido.
As causas de cancelamento da inscrição eleitoral estão relacionadas no art. 71 do Código Eleitoral,
o qual prevê, em seu inciso III:
Art. 71. São causas de cancelamento:
III - a pluralidade de inscrição;
No caso em tela, vê-se claramente que as inscrições objeto das duplicidades pertencem às
mesmas pessoas, não havendo discrepância nos dados. O que se depreende dos autos é que
houve equívoco dos atendentes, que efetuaram um segundo alistamento para os eleitores.
Tais equívocos decorreram da inexperiência dos atendentes desta justiça especializada no uso
massivo do aplicativo Título-Net, o qual foi usado de maneira exclusiva no período do fechamento
do cadastro, em decorrência do trabalho remoto por conta da pandemia da COVID-19. O sistema
demanda melhorias, mas foi fundamental para o bom andamento dos trabalhos no período.
O art. 40 da norma acima citada indica qual das inscrições deve ser cancelada:
"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;
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I - na inscrição mais recente, efetuada contrariamente às instruções em vigor;
Observa-se na informação e documentos coligidos que as inscrições não possuem restrição
atinente a multas nem suspensão de direitos políticos. Tratou-se, como já aduzido, de mero
equívoco no uso de ferramenta tecnológica.
Assim sendo, tendo em vista tratar-se de duplicidade de inscrições para um mesmo eleitor, e pelas
razões fáticas e jurídicas acima expostas, determino o cancelamento das inscrições na situação
"Não liberada" constantes da informação inaugural, quais sejam, 037456611805, 037457021805,
037456641848 e 037456831805, e a regularização das inscrições na situação "Liberada"
constantes do mesmo documento, quais sejam, 037456601813, 037792661805, 037456661805 e
037456441805, pertencentes, respectivamente, aos eleitores VITÓRIA DA SILVA ARAÚJO, ALAN
GUILHERME MELO DA CRUZ, LEANDRA APARECIDA SOUZA DE ALMEIDA e LORENA DE
BARROS ORMOND.
Proceda-se ao lançamento da presente decisão no sistema ELO.
Publique-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva
Juíza Eleitoral

ATOS DA 41ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600029-62.2020.6.11.0041
PETIÇÃO CÍVEL Nº 0600029-62.2020.6.11.0041
REQUERENTE: JOEL MARQUES DE QUEIROZ
ADVOGADO RESPONSÁVEL: ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - MT9869/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DE ARAPUTANGA/MT
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas
em epígrafe, abrangendo a arrecadação e a aplicação de recursos utilizados na campanha do
candidato Joel Marques de Queiroz relativas às Eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas
pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Da análise das informações prestadas na presente prestação de contas, constatou-se:
1. O candidato teve a sua prestação de contas referente às Eleições de 2016 julgadas como não
prestadas nos autos do Processo PC nº 713-75.2016.6.11.0041. A presente prestação de contas
foi recebida como Petição de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de
Contas.
2. Os recursos próprios aplicados em campanha, no importe de R$165,00 (cento e sessenta e
cinco reais), superaram o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura
(R$0,00), revelando indícios de utilização de recursos de origem não identificada (art. 3º, I e art.
14, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015). Intimado a esclarecer a origem do recurso, o candidato
afirmou que, à época, ocupava o cargo de vereador no município de Araputanga/MT e apresentou
cópia do holerite referente ao mês de junho de 2016, no valor líquido de R$ 3.336,64(três mil,
trezentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), acostado ao ID 1829311. Registre-se
que a declaração de bens/patrimônio feita no registro da candidatura não se confunde com a
situação financeira do candidato. A primeira, estática, retrata o patrimônio do declarante naquele
momento (art. 19, §1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015), ao passo que a segunda, dinâmica,
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momento (art. 19, §1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015), ao passo que a segunda, dinâmica,
relaciona-se aos rendimentos do candidato ao longo da campanha eleitoral (art. 21, §1º e art. 56
da Resolução TSE nº 23.463/2015). In casu, a contribuição ofertada à campanha eleitoral pelo
próprio candidato atende aos parâmetros legais, porquanto se restringiu a valor muito abaixo do
limite de gastos estabelecido ao cargo de vereador do Município de Araputanga/MT pela Portaria
TSE nº 704, de 1º de julho de 2016, qual seja, R$25.543,09 (vinte e cinco mil, quinhentos e
quarenta e três reais e nove centavos), e não representa um percentual elevado diante do total dos
valores movimentados pelo candidato (R$560,00), equivalente a cerca de 30% (trinta por cento).
Ademais, restou evidenciada nos autos a origem dos recursos diante do holerite apresentado,
assim como a ausência de má-fé ou dolo por parte do candidato, dado o registro do emprego do
referido valor em sua prestação de contas.
3. Conforme extrato bancário em anexo, tem-se que o gasto eleitoral com publicidade por materiais
impressos (R$165,00) não foi efetuado por meio de cheque nominal ou transferência bancária. No
entanto, a Resolução TSE nº 23.463/2015 (artigos 32 e 35) permite pagamento de despesas
individuais de pequeno valor, isto é, até o limite de R$ 300,00 (trezentos reais), observada a
respectiva comprovação, o que se verificou, in casu, por meio da emissão eletrônica de nota fiscal.
4. Embora dispensado de comprovação, de acordo com o art. 6º, §3º c/c art. 55, §3º, da Resolução
TSE nº 23.463/2015, o candidato registrou o recebimento de doação estimável em dinheiro
(doação de santinhos ), no importe de R$95,00 (noventa e cinco reais), realizada pelo candidato ao
pleito majoritário (CELIO DA SILVA TAVARES), o que foi devidamente registrado na prestação de
contas do doador.
5. O candidato declara, ainda, as doações de serviços estimáveis em dinheiro do advogado
(R$150,00) e do contador (R$150,00), conforme recibos eleitorais 151111389893MT000003E e
151111389893MT000001E, emitidos em 01/09/2016. Em resposta à diligência (ID 1828237), foram
apresentados os respectivos contratos de serviços voluntários de assessoria jurídica e contábil
celebrados, respectivamente, entre os doadores EDUARDO SANTOS DE PAULA (advogado) e
ROSINEI GONÇALVES DA SILVA (contador) e o candidato Joel Marques de Queiroz, durante a
campanha eleitoral de 2016, além de orçamentos que comprovam que o valor de R$150,00 (cento
e cinquenta reais) está compatível com os honorários cobrados para prestação de serviços de
advocacia e de contabilidade para o processo em análise. Oportuno ressaltar que, embora a
advocacia pro bono não possa ser utilizada para fins político-partidários ou eleitorais (artigo 30, §
3º, do código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil OAB), a doação de serviços
advocatícios por profissional liberal não constitui fonte vedada (art. 18, II, da Resolução TSE nº
23.463/2015) e foi devidamente registrada na prestação de contas, razão pela qual não enseja a
anotação de ressalva.
6. Não há indícios de sobra de campanha ou dívida de campanha no Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais (SPCE).
7. Não há indício de recebimento de recurso do Fundo Partidário.
8. Há instrumento de constituição de advogado nos autos deste processo.
9. Não foram identificadas nesta prestação de contas: recebimento direto ou indireto de fontes
vedadas, recebimento de recursos de origem não identificada, extrapolação do limite de gastos e
omissão de receitas e gastos eleitorais.
10. Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à
obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento de falhas, foram sanadas, regularizadas e
esclarecidas as inconsistências detectadas relatório preliminar de ID 1664034 e não restaram
caracterizadas impropriedades ou irregularidades. Em conclusão, manifesta-se esta examinadora
pela aprovação das contas.
11. Ao final, considerando o resultado da análise técnica, abre-se vista ao Ministério Público
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11. Ao final, considerando o resultado da análise técnica, abre-se vista ao Ministério Público
Eleitoral para manifestação, com espeque no art. 64, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Araputanga/MT, 24 de junho de 2020.
ADRIANA SOARES DA SILVA
Analista Judiciário

ATOS DA 46ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 0600054-60.2020.6.11.0046
Vistos e etc.
Tratam os autos sobre duplicidade/pluralidade de inscrições eleitorais, atribuídas ao eleitor
EZEQUIEL KORBAN SILVA NERY.
Em sua informação, o chefe de cartório dá conta de que a coincidência foi ocasionada em virtude
de geração de uma nova inscrição ao eleitor, tendo em vista que a primeira foi gerada
erroneamente.
Decido.
Em consulta aos autos, constata-se que o eleitor assinou o PETE nº nº 0087, referente à inscrição
eleitoral nº 0378.2917.1830 (ID nº 1884050).
Prevê a Resolução TSE 21.538/2003, em seu art. 40:
O art. 40 da Resolução TSE 21.538/2003 elenca a ordem de prioridade sobre onde deverá recair o
cancelamento de inscrições envolvidas em duplicidade, a saber:
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.
Vez que a coincidência foi ocasionada por duplicidade de inscrições, sendo o processamento
responsabilidade da serventia, bem como buscando evitar maiores prejuízos ao eleitor, determino
a manutenção de sua inscrição 0378.2917.1830 e o cancelamento da inscrição nº 0378.2915.1872
Efetive-se as anotações necessárias no sistema ELO. Após, arquive-se, com as anotações
pertinentes.
Rondonópolis-MT, 24 de junho de 2020.
MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
Juíza Eleitoral

ATOS DA 48ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600005-13.2020.6.11.0048
EDITAL Nº 31/2020
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 48ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais,
Torna público, que se encontram-se disponíveis no cartório da 48ª ZE/MT, as informações e os
documentos juntados no processo, bem como o parecer técnico e da manifestação ministerial que

pugnaram pela REGULARIZAÇÃO das Prestações de contas anuais - exercício 2017 a seguir,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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pugnaram pela REGULARIZAÇÃO das Prestações de contas anuais - exercício 2017 a seguir,
para interessados se manifestarem, no prazo comum de três dias (art. 44, VII da Resolução TSE
23.604/2019)
MUNICÍPIOS COTRIGUAÇU/MT
Partido

Processo nº
0600005-

PDT

13.2020.6.11.0048

Município

Parecer Técnico

Cotriguaçu

Regularização

Manifestação
Ministerial
Regularização

E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo Senhor
Juiz Eleitoral publicar o presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e fixasse no átrio do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Cotriguaçu - MT, aos vinte de junho do ano de
dois mil e vinte. Eu, Felipe Ivan Lima de Souza Pedrosa, técnico judiciário, digitei e conferi o
presente edital. Assinado por:
Ítalo José Scolari Cararo
Chefe de Cartório
48ª ZE/MT
Portaria 05/2016

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600072-72.2020.6.11.0049
JUSTIÇA ELEITORAL 049ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA GRANDE MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600072-72.2020.6.11.0049 / 049ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA
GRANDE MT
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO MUNIC.VARZEA GRANDE
Advogado do(a) REQUERENTE: HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO - MT17626/O
EDITAL N.º 22/2020/49ªZE-MT
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 49ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais,
Autos nº 0600072-72.2020.6.11.0049
Prestação de Contas
Exercício 2018
Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Advogado: Herbert Reinaldo de Oliveira OAB/MT nº 17.626/O
Torna Público a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, nos termos do artigo
31, § 2º da Resolução TSE nº 23.604/2019, que foram prestadas perante o Juízo desta Zona
Eleitoral as Contas Anuais Exercício 2018 da representação municipal do PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT, autuadas sob o PJE nº 0600072-72.2020.6.11.0049 para que no prazo
de 05 (cinco) dias, o Ministério Público ou qualquer partido político possa apresentar impugnação à
prestação de contas apresentada, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação
para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei nº 9.096, de 1995, art. 35).
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse
afixado o presente edital no local de costume e ainda publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso.
Dado e passado nesta cidade de Várzea Grande/MT, aos 25 de junho de 2020.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2020 - n. 3189

Cuiabá, sexta-feira, 26 de junho de 2020

41

Dado e passado nesta cidade de Várzea Grande/MT, aos 25 de junho de 2020.
Igor José Techi Catalat
Servidor requisistado, 49ª Zona Eleitoral

ATOS DA 50ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600011-14.2020.6.11.0050
JUSTIÇA ELEITORAL 050ª ZONA ELEITORAL DE NOVA MONTE VERDE MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600011-14.2020.6.11.0050 / 050ª ZONA ELEITORAL DE
NOVA MONTE VERDE MT
REQUERENTE: VALQUÍRIA MARQUES SILVA
INTERESSADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE NOVA MONTE VERDE MT
DECISÃO
Vistos, etc.
Tratam os autos sobre requerimento da eleitora VALQUÍRIA MARQUES SILVA, inscrição eleitoral
047513161104, para que seja efetuada a inclusão de sua filiação à lista oficial de filiados do MDB
de Nova Bandeirantes, vez que, já filiada desde 30.03.2020, ainda não consta na lista oficial da
agremiação.
Em certidão (doc. 1711780), contudo, cabe informar que a Chefia de Cartório dá conta de que no
sistema FILIA a requerente ainda consta em lista oficial de filiados do PROS de Nova Bandeirantes
(filiada em 04.04.2020).
As provas colacionadas aos autos, portanto, até o presente momento, resumem-se a:
requerimento produzido unilateralmente pela eleitora (ID n. 1711853), bem como sua ficha de
filiação junto ao MDB de Nova Bandeirantes/MT (ID nº 1711768).
É a síntese do essencial.
DECIDO.
Prevê a Resolução TSE 23.596/2019, em seu art. 11, § 2º:
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos
de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a
relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data do
deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput).
§ 1º...
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral,
a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o que
prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no art. 16 desta
resolução.
De mencionar que resta inequívoca a constatação de que são um tanto frágeis as provas
produzidas pela parte, porquanto não conseguiu demonstrar que houve falha, por parte do PROS,
da inclusão de sua filiação ao sistema na data de 04.04.2020.
Entretanto, malgrado o exposto, considerando a iminência do fechamento do prazo final de
inclusão de eleitores na lista especial promovida pelas agremiações partidárias do país, e para que
não haja prejuízo à eleitora postulante, defiro, em caráter precário, que a requerente
supramencionada logre voltar a ser filiada ao MDB, com data retroativa de filiação a 30.03.2020.

Gize-se que tal determinação possui caráter precário, haja vista que os Presidentes do MDB e do
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2020 - n. 3189

Cuiabá, sexta-feira, 26 de junho de 2020

42

Gize-se que tal determinação possui caráter precário, haja vista que os Presidentes do MDB e do
PROS serão devidamente notificados, para que apresentem provas de que as alegações
esgrimidas pela eleitora possuem, no mínimo, verossimilhança com o exarado em sua petição
inicial.
Não havendo motivos concretos a albergar o pedido ora deferido, haverá novo cancelamento da
filiação da eleitora junto ao MDB, caso esta esteja eivada de irregularidades, bem como será
remetido o feito com vistas ao MPE, para as devidas providências legais.
Assim, com fulcro no art. 11, § 2º da Resolução TSE 23.596/2019, DEFIRO o requerimento
formulado pela eleitora VALQUÍRIA MARQUES SILVA. Intime-se o MDB de Nova Bandeirantes/MT
através de seu endereço eletrônico, para que efetive a inclusão da filiada em sua lista interna até a
data de 16/06/2020, conforme calendário definido pela Portaria TSE 357/2020, sob pena de
desobediência, em caso de descumprimento.
No prazo definido pela referida Portaria, deve a serventia autorizar o processamento da lista
especial do MDB de Nova Bandeirantes (Resolução TSE 23.596/2019, art. 16, § 2º). Fica a
serventia, desde já, autorizada a proceder com a exclusão de eventual registro de filiação incluído
para fins de candidatura que não possua requerimento de inclusão em lista especial deferido por
este Juízo.
Ciência da sentença ao eleitor, através do endereço eletrônico do requerimento.
Citação do Presidente do MDB, para que promova a submissão do eleitor à lista especial de
filiados do partido até dia 16 de junho de 2020.
Citação do Presidente do PROS de Nova Bandeirantes, para que, querendo, apresente provas
documentais de que a filiada realmente demonstrou interesse em filiar-se à sigla (verificação de
possível fraude), os quais serão analisados por este juízo, a fim de que se decida pela mantença
ou não do filiado vinculado à sigla MDB, pelo prazo de 5 dias.
Após os devidos registros, ciência de todo procedimento ao MPE, pelo prazo de 5 dias.
Transitado em julgado, arquive-se, com as anotações pertinentes.
P.R.I.C.
Nova Monte Verde, 16 de junho de 2020.
DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA.
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600010-29.2020.6.11.0050
JUSTIÇA ELEITORAL 050ª ZONA ELEITORAL DE NOVA MONTE VERDE MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600010-29.2020.6.11.0050 / 050ª ZONA ELEITORAL DE
NOVA MONTE VERDE MT
REQUERENTE: VERA LUCIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS
INTERESSADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE NOVA MONTE VERDE MT
DECISÃO
Vistos, etc.
Tratam os autos sobre requerimento da eleitora VERA LUCIA DO NASCIMENTO, inscrição
eleitoral 017259751848, para que seja efetuada a inclusão de sua filiação à lista oficial de filiados
do PP de Nova Monte Verde, vez que, já filiada desde 02.04.2020, ainda não consta na lista oficial
da agremiação.
Em certidão (doc. 1707579), contudo, cabe informar que a Chefia de Cartório dá conta de que no
sistema FILIA o requerente ainda consta em lista oficial de filiados do PSC de Nova Monte Verde
(filiado em 04.04.2020).

As provas colacionadas aos autos, portanto, até o presente momento, resumem-se a:
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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As provas colacionadas aos autos, portanto, até o presente momento, resumem-se a:
requerimento produzido unilateralmente pelo eleitor (ID nºs 1707568 e 1707575), bem como a
juntada de certidões produzidas pelo próprio sistema FILIA (ID nº 1707579).
É a síntese do essencial.
DECIDO.
Prevê a Resolução TSE 23.596/2019, em seu art. 11, § 2º:
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos
de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a
relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data do
deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput).
§ 1º...
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral,
a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o que
prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no art. 16 desta
resolução.
De mencionar que resta inequívoca a constatação de que são um tanto frágeis as provas
produzidas pela parte, que não anexou ficha de filiação confeccionada junto ao PP, tampouco
conseguiu demonstrar que houve falha, por parte do PSC, da inclusão de sua filiação ao sistema
na data de 04.04.2020.
Entretanto, malgrado o exposto, considerando a iminência do fechamento do prazo final de
inclusão de eleitores na lista especial promovida pelas agremiações partidárias do país, e para que
não haja prejuízo à eleitora postulante, defiro, em caráter precário, que a requerente
supramencionada logre voltar a ser filiada ao PP, com data retroativa de filiação a 02.04.2020.
Gize-se que tal determinação possui caráter precário, haja vista que os Presidentes do PP e do
PSC serão devidamente notificados, para que apresentem provas de que as alegações esgrimidas
pelo eleitor possuem, no mínimo, verossimilhança com o exarado em sua petição inicial.
Não havendo motivos concretos a albergar o pedido ora deferido, haverá novo cancelamento da
filiação do eleitor junto ao PP, caso esta esteja eivada de irregularidades, bem como será remetido
o feito com vistas ao MPE, para as devidas providências legais.
Assim, com fulcro no art. 11, § 2º da Resolução TSE 23.596/2019, DEFIRO o requerimento
formulado pela eleitora VERA LUCIA DO NASCIMENTO. Intime-se o PP de Nova Monte Verde
através de seu endereço eletrônico, para que efetive a inclusão do filiado em sua lista interna até a
data de 16/06/2020, conforme calendário definido pela Portaria TSE 357/2020, sob pena de
desobediência, em caso de descumprimento.
No prazo definido pela referida Portaria, deve a serventia autorizar o processamento da lista
especial do PP de Nova Monte Verde (Resolução TSE 23.596/2019, art. 16, § 2º). Fica a serventia,
desde já, autorizada a proceder com a exclusão de eventual registro de filiação incluído para fins
de candidatura que não possua requerimento de inclusão em lista especial deferido por este Juízo.
Ciência da sentença ao eleitor, através do endereço eletrônico do requerimento.
Citação do Presidente do PP, para que promova a submissão do eleitor à lista especial de filiados
do partido até dia 16 de junho de 2020.
Citação do Presidente do PSC de Nova Monte Verde, para que, querendo, apresente provas
documentais de que a filiada realmente demonstrou interesse em filiar-se à sigla (verificação de
possível fraude), os quais serão analisados por este juízo, a fim de que se decida pela mantença
ou não do filiado vinculado à sigla PP, pelo prazo de 5 dias.
Após os devidos registros, ciência de todo procedimento ao MPE, pelo prazo de 5 dias.
Transitado em julgado, arquive-se, com as anotações pertinentes.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Após os devidos registros, ciência de todo procedimento ao MPE, pelo prazo de 5 dias.
Transitado em julgado, arquive-se, com as anotações pertinentes.
P.R.I.C.
Nova Monte Verde, 12 de junho de 2020.
DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA.
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600013-81.2020.6.11.0050
JUSTIÇA ELEITORAL 050ª ZONA ELEITORAL DE NOVA MONTE VERDE MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600013-81.2020.6.11.0050 / 050ª ZONA ELEITORAL DE
NOVA MONTE VERDE MT
REQUERENTE: ARNOLDO DA COSTA E SILVA
INTERESSADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE NOVA MONTE VERDE MT
SENTENÇA Vistos, etc. Tendo em vista que tramita nesta Zona Eleitoral os autos nº 060001466.2020.6.11.0050, contendo as mesmas partes, o mesmo objeto, a mesma causa de pedir e os
mesmos fundamentos, vejo como inócua a continuidade de tramitação deste processo, visto a
inequívoca identidade de matéria abordada em ambos os feitos. De tal sorte, e com fulcro no art.
485, V, do NCPC, extingo o presente processo sem resolução de mérito. PRIC. Após, ao arquivo
definitivo, com as consequentes baixas. Nova Monte Verde, 23 de junho de 2020. Dante Rodrigo
Aranha da Silva, Juiz Eleitoral.

PROCESSO 0600015-51.2020.6.11.0050
JUSTIÇA ELEITORAL 050ª ZONA ELEITORAL DE NOVA MONTE VERDE MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600015-51.2020.6.11.0050 / 050ª ZONA ELEITORAL DE
NOVA MONTE VERDE MT
REQUERENTE: JOSE SANTANA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA MARIA HOISSA BENTO - MT21965/O
DESPACHO
Versam os autos sobre requerimento formulado por JOSÉ SANTANA DA SILVA, brasileiro,
casado, pecuarista, inscrito no CPF n. 361.631.719-34, portador do RG n. 1.661.848 SSP PR e
portador do Título de Eleitor n. 028069220663, Zona 050, Zona 0184, residente na Avenida
Ludovico da Riva Neto, nº 344, Bairro Bom Jesus, nesta cidade de Apiacás-MT, contendo PEDIDO
DE REVERSÃO DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
Narra o autor que, em 01.04.2020, o Requerente filiou-se efetiva e regularmente no Partido
DEMOCRATAS DEM, junto ao Diretório Municipal, desta cidade (doc n. 1814302).
Entretanto, em 18.06.2020, constatou o requerente estar também filiado ao Partido Progressista
PP, desde 02.04.2020, conforme atestado por certidão expedida pelo sítio eletrônico do TSE (doc
n. 1814305).
Irresignado, após suposta descoberta de que estaria filiado ao partido errado, o requerente
procurou este juízo, com o fito de restabelecer seu liame partidário com a agremiação
DEMOCRATAS, como dá a entender a exordial acostada aos autos (doc n. 1814196).
Ademais, o requerente menciona, também, que sua filiação ao PP teria se dado sem sua prévia
autorização, e que ainda apresenta inconsistência na data respectiva de inscrição ao partido em
comento.
Como comprovação dos fatos ventilados na petição inicial, o Sr. Arnoldo da Costa e Silva,
presidente do Diretório Municipal do PP declara em documento apartado, anexo, que não autorizou
a operadora do sistema filia do Diretório do PP, que estava de posse da senha do partido para
auxiliar o Presidente do Diretório Municipal do PP, vez que esta detinha melhor aptidão com as
novas ferramentas tecnológicas, a filiar ninguém sem sua permissão, haviam combinado que toda
e qualquer filiação deveria passar primeiro para ele, e somente validar no sistema depois de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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e qualquer filiação deveria passar primeiro para ele, e somente validar no sistema depois de
deferida, o que não ocorreu, conforme se depreende da Declaração assinada pelo próprio
Presidente do Diretório Municipal do partido, anexa (doc n. 1814304).
Pugna, pois, o requerente, em suma, a reversão do cancelamento da filiação ao Partido DEM, a
reversão da última filiação válida, ou seja, a filiação no Democratas deve prevalecer sobre a
filiação do PP, que se deu totalmente equivocada, merecendo, portanto, seu nome ser inserido na
lista especial, em consonância com os dispositivos legais que autorização e tempestivamente, vez
que a previsão legal o processamento no mês de junho.
Entende, ainda, o requerente, que a Resolução 23.596/19 não fixa prazo, apenas prevê o
processamento do procedimento no mês de Junho e dezembro. Com efeito, daí entende-se o
presente requerimento tempestivo e carecedor de deferimento da reversão do cancelamento de
filiação e tempestivo para constar seu nome na lista especial no Partido DEMOCRATAS, nos
termos do artigo 16, em conformidade com o disposto no artigo 11, parágrafo 2º da resolução
23596/2019.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
Primeiramente, vejo que inexiste controvérsia entre os partidos DEM e PP acerca da filiação do
requerente a uma das respectivas siglas partidárias. Como reforçam a inicial e a declaração
expedida pelo Presidente do PP, sinaliza-se que o eleitor qualificado supra deveria estar vinculado
efetivamente ao DEM, o que inocorreu, aparentemente por falha do grei partidária Progressistas,
que o vinculou indevidamente à sua lista de filiados.
Ocorre, porém, que a Portaria 357/2020 do TSE limitou a expedição de lista especial de filiados ao
marco temporal de 16 de junho de 2020. Vê-se, portanto, que a exordial, datada de 21.06.2020,
extrapola o prazo previsto pela aludida portaria.
Diante desse impasse temporal, determino à Serventia Eleitoral que diligencie junto ao Tribunal
Regional Eleitoral sobre a existência de possibilidade de reversão da filiação do requerente
prejudicado, haja vista que a Portaria expedida pelo TSE dá a entender que a submissão da lista
especial de filiados teve como marco temporal de funcionamento até a data limite de 16.04.2020.
Contudo, para que não pairem dúvidas sobre o procedimento, e para que não seja o requerente
prejudicado por eventual desídia partidária, DETERMINO a abertura de chamado, pela Serventia
Eleitoral, endereçado à SJ do TRE-MT, para que reste esclarecida sobre a possibilidade de
articulação e de deferimento do pedido contido na peça vestibular deste processo, sem que haja
ulterior declaração de intempestividade da filiação partidária da parte interessada.
Às providências.
Nova Monte Verde/MT, 23 de junho de 2020.
Dante Rodrigo Aranha da Silva,
Juiz Eleitoral.

PROCESSO 0600006-89.2020.6.11.0050
JUSTIÇA ELEITORAL 050ª ZONA ELEITORAL DE NOVA MONTE VERDE MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600006-89.2020.6.11.0050 / 050ª ZONA ELEITORAL DE
NOVA MONTE VERDE MT
REQUERENTE: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA
INTERESSADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE NOVA MONTE VERDE MT
DESPACHO À vista dos documentos encartados na certidão de ID nº 1839467, DETERMINO a
citação do Presidente do MDB de Apiacás e do eleitor José Carlos de Almeida, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre as provas produzidas na contestação (e anexos) juntados
pelo Progressistas de Apiacás/MT, sobretudo, em virtude de o próprio requerente ter esboçado
intenção de desfiliar-se de ambos os partidos, o que destoa integralmente do constante do
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intenção de desfiliar-se de ambos os partidos, o que destoa integralmente do constante do
requerimento que deu azo ao presente processo judicial. Ato contínuo, inclua-se o PP e o MDB de
Apiacás como partes integrantes deste processo, na condição de requeridos. Às providências.
Nova Monte Verde/MT, 23 de junho de 2020. Dante Rodrigo Aranha da Silva, Juiz Eleitoral.

PROCESSO 0600002-52.2020.6.11.0050
JUSTIÇA ELEITORAL 050ª ZONA ELEITORAL DE NOVA MONTE VERDE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600002-52.2020.6.11.0050 / 050ª ZONA
ELEITORAL DE NOVA MONTE VERDE MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - MT13.388
REQUERIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE NOVA MONTE VERDE MT
DESPACHO Vistos, etc. Versam os autos sobre a apresentação de DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA da agremiação partidária "PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO" - PSB - de Nova Bandeirantes/MT, para as devidas apreciações por este juízo.
Ocorre, entretanto, que da análise inicial do conteúdo do caderno processual, dá-se conta que
foram apresentadas, num único feito, as declarações de ausência de movimentação financeira da
sigla partidária abrangendo vários exercícios financeiros, tais como 2015, 2016, 2017 e 2019. Tal
proceder não se coaduna com o escopo principal do processo de prestação de contas ANUAL
partidário, que corresponde à análise pormenorizada de um único exercício financeiro, de cada
partido político, separado de ano a ano em seus respectivos autos eletrônicos, após a
superveniência do PJe. Destarte, considerando as alegações tecidas acima, determino, no prazo
de 10 (dez) dias, que o partido político interessado EMENDE a inicial, cindindo, em processos
específicos, cada uma das declarações de ausência de movimentação financeira apresentadas.
Ressalto, por fim, que cada uma das declarações em comento devem ser expedidas pelo sistema
específico desta Justiça Especializada, para que se amolde aos ditames previstos em Resolução
específica. Às providências. Nova Monte Verde, 23 de junho de 2020. Dante Rodrigo Aranha da
Silva, Juiz da 50ª Zona Eleitoral.

PROCESSO 0600004-22.2020.6.11.0050
JUSTIÇA ELEITORAL 050ª ZONA ELEITORAL DE NOVA MONTE VERDE MT
REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DO ELEITOR (12559) Nº 0600004-22.2020.6.11.0050 / 050ª
ZONA ELEITORAL DE NOVA MONTE VERDE MT
INTERESSADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE NOVA MONTE VERDE MT
INTERESSADO: CANDIDA ALVES DUARTE FREIRE, ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS,
MARIA MORAIS DA SILVA, OZIAS BELLO DA SILVA, APARECIDA DAIANE SOARES SOUZA,
LILIANE LÚCIA DA CRUZ, VALDEMIRO CIRINO DE OLIVEIRA, TATIANE CLAUDIA
BAUNGARTNER, JOSELAINE PICON FORNAZIERI
SENTENÇA
Cuida-se de procedimento tendente à verificação da regularidade da anotação de ASE no cadastro
de eleitores, especialmente o ASE 442 - ausência aos trabalhos eleitorais ou abandono de função,
referente a eleições ocorridas sob lapso temporal acima de 8 (oito) anos.
Após o recebimento da lista de eleitores com ASE 442 anotados em seus cadastros eleitorais para
verificação quanto à possível incorreção no registro / manutenção, o Cartório Eleitoral procedeu à
busca no arquivo e separação dos processos que originaram o registro do ASE 442.
A Chefe de Cartório (documento IDs nº 1420705 e 1420714 ) informa a possibilidade de inativação
do ASE 442, para apenas 09 (nove) eleitores.

Conforme informação (ID 1420714), após a procura por documentos físicos, não houve localização
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Conforme informação (ID 1420714), após a procura por documentos físicos, não houve localização
no Cartório de carta de convocação ou justificativa apresentada.
Formalizados, os autos vieram conclusos.
É a síntese necessária. Decido.
A análise dos autos demonstra que houve o registro do ASE 442 no cadastro eleitoral dos Srs.
CANDIDA ALVES DUARTE FREIRE, ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA MORAIS DA
SILVA, OZIAS BELLO DA SILVA, APARECIDA DAIANE SOARES SOUZA, LILIANE LÚCIA DA
CRUZ, VALDEMIRO CIRINO DE OLIVEIRA, TATIANE CLAUDIA BAUNGARTNER, JOSELAINE
PICON FORNAZIERI, entretanto o referido ASE já ultrapassou o prazo de 8 (oito) anos, de modo
que sua inativação é medida que se impõe.
Isto posto, acolho a informação ID nº 1420714 e chancelo a inativação do registro do ASE 442 do
cadastro dos eleitores susomencionados, por meio do registro do ASE 612 - Registro Individual de
Pagamento de Multa Eleitoral, motivo 03 - Prescrição, promovida pela Serventia Eleitoral no
procedimento de "VRA", determinado pela Corregedoria Regional Eleitoral do Estado de Mato
Grosso.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral via Sistema PJe.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Publique-se e intimem-se via DJE.
Nova Monte Verde, 19 de junho de 2020.
Dante Rodrigo Aranha da Silva
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600005-07.2020.6.11.0050
JUSTIÇA ELEITORAL 050ª ZONA ELEITORAL DE NOVA MONTE VERDE MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600005-07.2020.6.11.0050 / 050ª ZONA ELEITORAL DE
NOVA MONTE VERDE MT
REQUERENTE: FRANCISCO COELHO DE PAULA
INTERESSADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE NOVA MONTE VERDE MT
SENTENÇA
Vistos, etc.
Tratam os autos sobre requerimento do eleitor FRANCISCO COELHO DE PAULA, inscrição
eleitoral 019428901813, para que seja efetuada a inclusão de sua filiação à lista oficial de filiados
do PP de Nova Monte Verde, vez que, já filiado desde 02.04.2020, ainda não consta na lista oficial
da agremiação.
Em informação inicial (doc. 1651834), contudo, cabe informar que a Chefia de Cartório dá conta de
que no sistema FILIA o requerente ainda consta em lista oficial de filiados do PSC de Nova Monte
Verde (filiado em 04.04.2020).
As provas colacionadas aos autos, portanto, até o presente momento, resumem-se a:
requerimento produzido unilateralmente pelo eleitor (ID nº 1651841), bem como a juntada de
certidões produzidas pelo próprio sistema FILIA (ID nº 1651842 e 1651849).
É a síntese do essencial.
DECIDO.
Prevê a Resolução TSE 23.596/2019, em seu art. 11, § 2º:
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos
de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a

relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
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. 3189

Cuiabá, sexta-feira, 26 de junho de 2020

48

relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data do
deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput).
§ 1º...
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral,
a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o que
prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no art. 16 desta
resolução.
De mencionar que resta inequívoca a constatação de que são um tanto frágeis as provas
produzidas pela parte, que não anexou ficha de filiação confeccionada junto ao PP, tampouco
conseguiu demonstrar que houve falha, por parte do PSC, da inclusão de sua filiação ao sistema
na data de 04.04.2020.
Entretanto, malgrado o exposto, considerando a iminência do fechamento do prazo final de
inclusão de eleitores na lista especial promovida pelas agremiações partidárias do país, e para que
não haja prejuízo ao eleitor postulante, defiro, em caráter precário, que o requerente
supramencionado logre voltar a ser filiado ao PP, com data retroativa de filiação a 02.04.2020.
Gize-se que tal determinação possui caráter precário, haja vista que os Presidentes do PP e do
PSC serão devidamente notificados, para que apresentem provas de que as alegações esgrimidas
pelo eleitor possuem, no mínimo, verossimilhança com o exarado em sua petição inicial.
Não havendo motivos concretos a albergar o pedido ora deferido, haverá novo cancelamento da
filiação do eleitor junto ao PP, caso esta esteja eivada de irregularidades, bem como será remetido
o feito com vistas ao MPE, para as devidas providências legais.
Assim, com fulcro no art. 11, § 2º da Resolução TSE 23.596/2019, DEFIRO o requerimento
formulado pelo eleitor FRANCISCO COELHO DE PAULA. Intime-se o PP de Nova Monte Verde
através de seu endereço eletrônico, para que efetive a inclusão do filiado em sua lista interna até a
data de 16/06/2020, conforme calendário definido pela Portaria TSE 357/2020, sob pena de
desobediência, em caso de descumprimento.
No prazo definido pela referida Portaria, deve a serventia autorizar o processamento da lista
especial do PP de Nova Monte Verde (Resolução TSE 23.596/2019, art. 16, § 2º). Fica a serventia,
desde já, autorizada a proceder com a exclusão de eventual registro de filiação incluído para fins
de candidatura que não possua requerimento de inclusão em lista especial deferido por este Juízo.
Ciência da sentença ao eleitor, através do endereço eletrônico do requerimento.
Citação do Presidente do PP, para que promova a submissão do eleitor à lista especial de filiados
do partido até dia 16 de junho de 2020.
Citação do Presidente do PSC de Nova Monte Verde, para que, querendo, apresente provas
documentais de que o filiado realmente demonstrou interesse em filiar-se à sigla (verificação de
possível fraude), os quais serão analisados por este juízo, a fim de que se decida pela mantença
ou não do filiado vinculado à sigla PP, pelo prazo de 5 dias.
Após os devidos registros, ciência de todo procedimento ao MPE, pelo prazo de 5 dias.
Transitado em julgado, arquive-se, com as anotações pertinentes.
P.R.I.C.
Nova Monte Verde, 12 de junho de 2020.
DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA.
Juiz Eleitoral

ATOS DA 51ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
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DUPLICIDADE DE INSCRIÇÕES
PJE 0600031-02.2020.6.11.0051
Espécie: Coincidência nº 1DMT2002735767
Eleitoras envolvidas: Taís Aparecida Silva Neres
Interessado: 51ª ZE/MT
Vistos.
Cuida-se de procedimento administrativo autuado para apurar a coincidência gerada pelo Cadastro
Nacional de Eleitores (1DMT2002735767), a partir de batimento realizado em data de 04/06/2020,
envolvendo a eleitora Taís Aparecida Silva Neres, filha de Maria Aparecida Brito da Silva e
Otarcizo Pereira Neres, nascida em data de 28/12/1997, a quem foi atribuída a inscrição eleitoral
de nº 0377 9245 1880, requerida em 29/04/2020, e Taís Aparecida Silva Neres, filha de Maria
Aparecida Brito da Silva e Otarcizo Pereira Neres, nascida em data de 28/12/1997, a quem foi
atribuída a inscrição eleitoral de nº 0377 9313 1864, requerida em 29/04/2020.
Conforme certidão juntada, a cunhada da eleitora envolvida na duplicidade explicou que ambas
requereram operações eleitorais na mesma ocasião, pelo sistema Título-Net, e que Taís Aparecida
Silva Neres efetuou a solicitação de forma replicada, em razão de incertezas quanto à conclusão
do primeiro requerimento. Acrescentou que, após alguns instantes, a eleitora Taís verificou que a
primeira solicitação havia sido liberada, tendo utilizado a inscrição eleitoral requerida em primeiro
lugar para regularizar sua situação perante a Receita Federal.
Foram aos autos ao Ministério Público para parecer, o qual foi apresentado favoralmente à
manutenção da inscrição eleitoral mais recente.
É o relatório.
Compulsando os autos, e comparando as informações fornecidas pelo histórico de cada uma das
envolvidas, observa-se uma perfeita coincidência de dados de qualificação. No caso em análise,
obteve-se da cunhada da eleitora uma versão que confirma a suposição de requerimento em
duplicidade no sistema TítuloNet, decorrente de dúvidas quanto ao seu correto manuseio por parte
da eleitora Taís Aparecida.
Relevante, para a hipótese, a informação também repassada pela cunhada da eleitora de que esta
já teria feito uso da inscrição liberada, requerida em primeiro lugar, para fins de regularização da
situação cadastral junto à Receita Federal.
Nessa linha, reconhecendo tratar-se de eleitora única dispondo de duas inscrições eleitorais
vinculadas ao seu nome, determino, com fundamento no art. 40, da Res.-TSE n.º 21.538/03, o
cancelamento da inscrição eleitoral de nº 0377 9313 1864, requerida em 29/04/2020, e a
manutenção da inscrição de nº 0377 9245 1880, datada de 29/04/2020, devendo o cartório eleitoral
proceder aos registros necessários para que o histórico da eleitora Taís Aparecida Silva Neres
reflita a presente decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral e à eleitora, podendo, neste último caso, proceder-se à
intimação por meio telefônico.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 61ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600038-61.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
Processo : 600038-61.2020.6.11.0020
Assunto : Coexistência de filiações partidárias
Requerido : Edir Ricardo de Medeiros
Vistos, etc.
Trata-se de Processo Administrativo instaurado de ofício pela 61ª Zona Eleitoral do Estado de
Mato Grosso para apurar coexistência de filiações partidárias, em situação sub judice, envolvendo
o eleitor Edir Ricardo de Medeiros, filiado simultaneamente ao Republicanos e ao Patriota, ambos
do município de Comodoro/MT, ambos na mesma data (01/04/2020), conforme certidão extraída
do sistema filia (doc. 1068919).
O Republicanos apresentou manifestação do eleitor nos docs. 1487203 e 1487216 em que ele
requer sua permanência do Republicanos, além de apresentar a ficha de filiação junto a este
partido.
O Patriota permaneceu inerte durante o prazo para manifestação, determinado no art. 23, §1º da
Resolução TSE nº 23596/19 e no cronograma divulgado pela Portaria TSE nº131/2020.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela permanência da filiação do eleitor no Republicanos, nos
termos em que requerido (doc. 1767660).
É o breve relatório. Fundamento e decido.
A questão em deslinde trata acerca da coexistência de filiações partidárias em nome do eleitor,
devendo, portanto, ser analisada de acordo com a Resolução TSE n.º 23.596/19 e Lei dos Partidos
Políticos (Lei n.º 9.096/95).
Inicialmente cabe destacar que a Justiça Eleitoral não realiza controle prévio de filiações
partidárias. Dispõe o art. 19 da Lei 9.096/95 que deferido internamente o pedido de filiação, o
partido político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para
efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos.
Além disso, o parágrafo único do art. 22 da Lei nº 9096/95 estabelece que, havendo coexistência
de filiações partidárias prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o
cancelamento das demais.
O caso em tela não se amolda ao dispositivo ora mencionado, visto que não há como determinar
qual das filiações é mais recente, já que foram informadas na mesma data.
Noutro vértice, verifica-se que há nos autos manifestação do eleitor no sentido da prevalência da
sua filiação junto ao Republicanos, devendo sua vontade ser respeitada em atenção ao princípio
constitucional da liberdade de associação.
Assim, ante a manifestação eleitor, corroborado pela manifestação do Parquet, não resta
alternativa a este Juízo que não seja a determinação de manutenção do vínculo partidário do
requerido junto ao Republicanos.
Ante o exposto, DETERMINO A MANUTENÇÃO da filiação do eleitor Edir Ricardo de Medeiros,
inscrição eleitoral nº 009875462380 junto ao Republicanos, do município de Comodoro/MT e
DETERMINO O CANCELAMENTO da sua filiação junto ao Patriota, do município de Comodoro
/MT.
PROCEDA-SE aos lançamentos necessários no Sistema Filia.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado esta decisão EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e
ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
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ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 23 de junho de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600039-46.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
Processo : 600039-46.2020.6.11.0020
Assunto : Coexistência de filiações partidárias
Requerido : Rômulo Eder Nunes Cordeiro
Vistos, etc.
Trata-se de Processo Administrativo instaurado de ofício pela 61ª Zona Eleitoral do Estado de
Mato Grosso para apurar coexistência de filiações partidárias, em situação sub judice, envolvendo
o eleitor Rômulo Eder Nunes Cordeiro, filiado simultaneamente ao Republicanos e ao Patriota,
ambos do município de Comodoro/MT, ambos na mesma data (01/04/2020), conforme certidão
extraída do sistema filia (doc. 1096871).
O Republicanos apresentou manifestação do eleitor nos docs. 1477671 e 1478020 em que ele
requer sua permanência do Republicanos, além de apresentar a ficha de filiação junto a este
partido.
O Patriota permaneceu inerte durante o prazo para manifestação, determinado no art. 23, §1º da
Resolução TSE nº 23596/19 e no cronograma divulgado pela Portaria TSE nº131/20.
Não houve manifestação de mérito do Ministério Público Eleitoral.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
A questão em deslinde trata acerca da coexistência de filiações partidárias em nome do eleitor,
devendo, portanto, ser analisada de acordo com a Resolução TSE n.º 23.596/19 e Lei dos Partidos
Políticos (Lei n.º 9.096/95).
Inicialmente cabe destacar que a Justiça Eleitoral não realiza controle prévio de filiações
partidárias. Dispõe o art. 19 da Lei 9.096/95 que deferido internamente o pedido de filiação, o
partido político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para
efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos.
Além disso, o parágrafo único do art. 22 da Lei nº 9096/95 estabelece que, havendo coexistência
de filiações partidárias prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o
cancelamento das demais.
O caso em tela não se amolda ao dispositivo ora mencionado, visto que não há como determinar
qual das filiações é mais recente, já que foram informadas na mesma data.
Noutro vértice, verifica-se que há nos autos manifestação do eleitor no sentido da prevalência da
sua filiação junto ao Republicanos, devendo sua vontade ser respeitada em atenção ao princípio
constitucional da liberdade de associação.
Assim, ante a manifestação eleitor, não resta alternativa a este Juízo que não seja a determinação
de manutenção do vínculo partidário do requerido junto ao Republicanos.
Ante o exposto, DETERMINO A MANUTENÇÃO da filiação do eleitor Rômulo Eder Nunes
Cordeiro, inscrição eleitoral nº 028958211872 junto ao Republicanos, do município de Comodoro
/MT e DETERMINO O CANCELAMENTO da sua filiação junto ao Patriota, do município de
Comodoro/MT.
PROCEDA-SE aos lançamentos necessários no Sistema Filia.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral.
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CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado esta decisão EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e
ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 23 de junho de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600037-76.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
Processo : 600037-76.2020.6.11.0020
Assunto : Coexistência de filiações partidárias
Requerido : Carlos Sul Kithaulu
Vistos, etc.
Trata-se de Processo Administrativo instaurado de ofício pela 61ª Zona Eleitoral do Estado de
Mato Grosso para apurar coexistência de filiações partidárias, em situação sub judice, envolvendo
o eleitor Carlos Sul Kithaulu, filiado simultaneamente ao Partido Social Democrático e ao Partido
Republicano da Ordem Social, ambos do município de Comodoro/MT, ambos na mesma data (04
/04/2020), conforme certidão extraída do sistema filia (doc. 1068659).
O eleitor e os partidos políticos permaneceram inertes durante o prazo para manifestação,
determinado no art. 23, §1º, da Resolução TSE nº 23596/19 e no cronograma divulgado pela
Portaria TSE nº131/2020.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pelo cancelamento de ambas as filiações do eleitor (doc.
1767697).
É o breve relatório. Fundamento e decido.
A questão em deslinde trata acerca da coexistência de filiações partidárias em nome do eleitor,
devendo, portanto, ser analisada de acordo com a Resolução TSE n.º 23.596/19 e Lei dos Partidos
Políticos (Lei n.º 9.096/95).
Inicialmente cabe destacar que a Justiça Eleitoral não realiza controle prévio de filiações
partidárias. Dispõe o art. 19 da Lei 9.096/95 que deferido internamente o pedido de filiação, o
partido político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para
efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos.
Além disso, o parágrafo único do art. 22 da Lei nº 9096/95 estabelece que, havendo coexistência
de filiações partidárias prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o
cancelamento das demais.
O caso em tela não se amolda ao dispositivo ora mencionado, visto que não há como determinar
qual das filiações é mais recente, já que foram informadas na mesma data.
Noutro vértice, havendo manifestação do filiado nos autos, que comprove o interesse deste na
prevalência de uma filiação em detrimento da outra, sua vontade deve ser respeitada em atenção
ao princípio constitucional da liberdade de associação. Entretanto, apesar de notificados, nem o
filiado e nem os partidos políticos apresentaram manifestação acerca da prevalência de quaisquer
das filiações sub judice.
Nesse cenário, ante a ausência de manifestação dos interessados, corroborado pela manifestação
do Parquet, não resta alternativa a este Juízo que não seja o cancelamento de ambas as filiações
partidárias.
Ante o exposto, DETERMINO CANCELAMENTO das filiações do eleitor Carlos Sul Kithaulu,
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Ante o exposto, DETERMINO CANCELAMENTO das filiações do eleitor Carlos Sul Kithaulu,
inscrição eleitoral nº 015321621821 junto ao Partido Social Democrático e ao Partido Republicano
da Ordem Social, ambos do município de Comodoro/MT.
PROCEDA-SE aos lançamentos necessários no Sistema Filia.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.
CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado esta decisão EFETUEM-SE as baixas e anotações necessárias e
ARQUIVEM-SE os autos.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 23 de abril de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral
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