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ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 300/2020
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, na
Resolução TSE nº 23.563/2018 e na Portaria TSE nº 671/2017, e suas alterações;
CONSIDERANDO que a vacância do cargo efetivo disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios decorre de posse em outro cargo inacumulável, enquadrada no
art. 1º, § 1º, I, da Portaria TSE nº 671/2017 e alterações;
CONSIDERANDO o que consta do Processo SEI nº 01738.2020-4,
RESOLVE
Art. 1º Redistribuir o cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, ocupado pela servidora RITA DE
CÁSSIA MARTINS, pertencente ao quadro permanente deste Tribunal Regional Eleitoral, criado
pela Lei nº 7.141/1983, em reciprocidade com o cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, do
quadro permanente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, criado pela Lei nº
9.699/1998 e declarado vago em decorrência de posse em outro cargo inacumulável, nos termos
do art. 33, VIII, da Lei nº 8.112/1990, conforme Portaria nº 167/2017, publicada no DOU nº 167, de
14/12/2017.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Cuiabá-MT, 24 de junho de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 261/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO as disposições contidas na Portaria TRE-MT nº 160/2018, que removeu a
servidora Nicolle Nagle de Souza Wayhs para acompanhamento de cônjuge, nos termos do art. 36,
parágrafo único, inciso III, "a", da Lei nº 8.112/1990 (PAE nº 7539/2017);
CONSIDERADO a homologação do Concurso de Remoção nº 1/2020, conforme Portaria TRE-MT
nº 128/2020;
CONSIDERANDO o que consta dos Processos SEI nº 2026.2020-4 e 00536.2020-8,
RESOLVE
Art. 1º Tornar pública a lotação da servidora NICOLLE NAGLE DE SOUZA WAYHS, Técnica
Judiciária, Área Administrativa, no Cartório da 32ª Zona Eleitoral - Cláudia, a partir de 13/7/2020.
Art. 2º Conceder à servidora o período de trânsito de 15 (quinze) dias, a contar de 13/7/2020, nos
termos do art. 18, caput, da Lei nº 8.112/1990.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Cuiabá-MT, 25 de junho de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 260/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI e XXXIII, do Regimento Interno deste Tribunal;
CONSIDERANDO o que consta do Processo SEI nº 03483.2020-5,
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CONSIDERANDO o que consta do Processo SEI nº 03483.2020-5,
RESOLVE
Art. 1º Designar o servidor requisitado PLÍNIO PELLEZ JÚNIOR para a função comissionada de
Assistente I - FC-1, vinculada ao Cartório da 20ª Zona Eleitoral - Várzea Grande, para coordenar
os trabalhos da Central de Atendimento ao Eleitor, localizada no Fórum Eleitoral de Várzea Grande.
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

ATOS DA PROCURADORIA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA PRE/MT/Nº 53, DE 24 DE JUNHO DE 2020
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais conferidas pelo artigo 77 c/c o artigo 78, ambos da Lei Complementar nº 75, de
20 de Maio de 1993, e à vista do que consta no Ofício nº 61/2020-SPGJA/DGP-ELEITORAL, de 23
de junho de 2020, firmado pela Excelentíssima Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativo,
Eunice Helena Rodrigues de Barros,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Àlvaro Padilha de Oliveira para exercer a função de
Promotor Eleitoral perante a 11ª Zona Eleitoral - Aripuanã, no período de 29 e 30/06/2020, em
substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Carlos Frederico Regis de Campos, por motivo de
compensatórias de plantão do(a) titular.
Art. 2º Designar o(a) Promotor(a) de Rodrigo Ribeiro Domingues para exercer a função de
Promotor Eleitoral perante a 17ª Zona Eleitoral - Arenápolis, no período de 24/06/2020 a 03/07
/2020, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça José Jonas Sguarezi Junior, por motivo
de férias individuais do(a) titular.
Art. 3º Designar o(a) Promotor(a) de Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira para exercer a função de
Promotor Eleitoral perante a 42ª Zona Eleitoral - Sapezal, no período de 22/06/2020 a 01/07/2020,
em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça João Marcos de Paula Alves, por motivo de
férias individuais do(a) titular.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Doutor PEDRO MELO POUCHAIN RIBEIRO
Procurador Regional Eleitoral

PORTARIA PRE/MT/Nº 52, DE 24 DE JUNHO DE 2020
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais conferidas pelo artigo 77 c/c o artigo 78, ambos da Lei Complementar nº 75, de
20 de Maio de 1993, e à vista do que consta no Ofício nº 062/2020, de 23/06/20, firmado pela
Excelentíssima Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativo, Eunice Helena Rodrigues de
Barros,
RESOLVE:

Art. 1º Reconduzir o(a) Promotor(a) de Justiça Willian Oguido Ogama para exercer a função de
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Art. 1º Reconduzir o(a) Promotor(a) de Justiça Willian Oguido Ogama para exercer a função de
Promotor Eleitoral perante a 36ª Zona Eleitoral - Vera, no período de 02 (dois) anos, a partir de 26
/06/20.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Doutor PEDRO MELO POUCHAIN RIBEIRO
Procurador Regional Eleitoral

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PROCESSO 0000528-07.2016.6.11.0051
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 39/2020/SAP/CRIP/SJ
REFERÊNCIA TRE-MT: RECURSO ELEITORAL nº 0000528-07.2016.6.11.0051
RECORRENTE: MARIO FORMIGHIERI CAVALCANTI 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, 26 de junho de 2020.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0000093-67.2019.6.11.0038
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 38/2020/SAP/CRIP/SJ
REFERÊNCIA TRE-MT: RECURSO ELEITORAL nº 0000093-67.2019.6.11.0038
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB ADVOGADO: RAFAEL SOUZA
NUNES - OAB/MT14676/O ADVOGADO: RANIELE SOUZA MACIEL - OAB/MT23424/O
ADVOGADO: LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB/MT15779/O ADVOGADO: EDMILSON
VASCONCELOS DE MORAES - OAB/MT8548 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, 26 de junho de 2020.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
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BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0000285-98.2012.6.11.0020
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 37/2020/SAP/CRIP/SJ
REFERÊNCIA TRE-MT: RECURSO ELEITORAL nº 0000285-98.2012.6.11.0020
RECORRENTE: JEOVAINE JOSE DOS SANTOS ADVOGADO: VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB/ 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, 26 de junho de 2020.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0600269-77.2020.6.11.0000
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 40/2020/SAP/CRIP/SJ
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0600269-77.2020.6.11.0000
REQUERENTE: PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL MT ADVOGADO: RAPHAEL ROCHA
DE SOUZA MAIA - OAB/DF52820 ADVOGADO: BARBARA MENDES LOBO AMARAL - OAB
/DF21375 ADVOGADO: FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - OAB/DF31442 ADVOGADO:
HEFFREN NASCIMENTO DA SILVA - OAB/DF59173 ADVOGADO: MARILDA DE PAULA
SILVEIRA - OAB/MG90211 REQUERENTE: ANDERSON BOEHLER IGLESIAS ARAUJO
ADVOGADO: CAMILLA BARBOSA DE SOUZA - OAB/RJ159250 ADVOGADO: RAPHAEL ROCHA
DE SOUZA MAIA - OAB/DF52820 ADVOGADO: BARBARA MENDES LOBO AMARAL - OAB
/DF21375 ADVOGADO: FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - OAB/DF31442 ADVOGADO:
HEFFREN NASCIMENTO DA SILVA - OAB/DF59173 ADVOGADO: MARILDA DE PAULA
SILVEIRA - OAB/MG90211 REQUERENTE: LUCIANO DUARTE DE ASSIS MACEDO
ADVOGADO: CAMILLA BARBOSA DE SOUZA - OAB/RJ159250 ADVOGADO: RAPHAEL ROCHA
DE SOUZA MAIA - OAB/DF52820 ADVOGADO: BARBARA MENDES LOBO AMARAL - OAB
/DF21375 ADVOGADO: FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - OAB/DF31442 ADVOGADO:
HEFFREN NASCIMENTO DA SILVA - OAB/DF59173 ADVOGADO: MARILDA DE PAULA
SILVEIRA - OAB/MG90211 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
FAZ SABER, pelo presente Edital, a todos os interessados que virem ou dele tiverem
conhecimento que, no prazo de 05 (cinco) dias, após a publicação do presente, o Ministério
Público ou qualquer partido político possa impugnar as prestações de contas apresentadas abaixo,
bem como 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, conforme o disposto no § 2º do art. 31 da Resolução TSE nº 23.604/2019
(Lei nº 9.096/95, art. 35).
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0601540-92.2018.6.11.0000
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PROCESSO 0601540-92.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA (Resolução n° 2443, TRE-MT)
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601540-92.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Jurista 2 - Jackson Francisco Coleta Coutinho
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: PATRI - PARTIDO PATRIOTA - COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DE
MATO GROSSO, MARCELO EMILIO CRUZ, ADALTO DE FREITAS FILHO Advogados do(a)
REQUERENTE: FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - MT10887/O, ANTONIO EDUARDO DA
COSTA E SILVA - MT13752
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 02/07/2020 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, 26 de junho de 2020.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0601435-18.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601435-18.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 PLAUTO AUGUSTO VIEIRA VELHO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: PLAUTO AUGUSTO VIEIRA VELHO ADVOGADO: FERNANDO AKIYOSHI
MORAES HAYASHIDA - OAB/MT011758 ADVOGADO: RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB
/MT12333/O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DECISÃO
A União apresenta requerimento de ID n. 3338422, visando o cumprimento de acórdão já
transitado em julgado.
Pois bem, em se tratando de acórdão que julga prestação de contas, possuindo este caráter de
título executivo judicial, vejo que cabível o procedimento de cumprimento da sentença que
reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, previsto nos arts. 523 e seguintes
do Novo Código de Processo Civil, assim DETERMINO:
1. Intime-se a parte devedora, por seu advogado constituído ou, não sendo o caso, por correios,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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1. Intime-se a parte devedora, por seu advogado constituído ou, não sendo o caso, por correios,
nos termos do art. 513 do CPC, para proceder ao pagamento do débito R$ 11.927,36 (onze mil,
novecentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% (CPC, art. 523, § 1º), o pagamento deve
observar as especificações feitas pela União no documento de ID n. 3338422.
2. Realizado o pagamento, expeça-se o necessário para conversão dos valores em favor da parte
credora e arquivem-se os autos com as anotações de praxe.
3. Não realizado o pagamento voluntário, fica desde já determinado que o débito será acrescido de
multa de dez por cento e de honorários advocatícios também de dez por cento (CPC, art. 523, §
1º).
4. Na hipótese do item 3 fica deferido o bloqueio de dinheiro em depósito ou em aplicação
financeira da parte executada por meio do sistema BACENJUD, limitando-se a indisponibilidade ao
valor indicado na execução (art.854 CPC).
4.1 Realizada a indisponibilidade de ativos financeiros, o executado (representante legal) deverá
ser intimado na pessoa de seu advogado ou pessoalmente via mandado, nos termos do § 2º do
art. 854 do CPC.
5.2 Não havendo impugnação ao bloqueio, transfiram-se os valores para uma conta vinculada a
este Juízo (CPC, art. 854, § 5º), nos termos da Lei n.º 12.099/2009. Na sequência, procedam-se às
medidas necessárias para a transferência dos valores à exequente.
6. Caso não sejam encontrados ativos financeiros suficientes para a quitação da dívida, determino
expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantir a
execução, nos termos do artigo 523, §3º;
7. Sobre o pedido de inscrição do devedor no CADIN, primeiramente, anoto que a Resolução TSE
nº 23.546/2017, na verdade, regulamentava o disposto no Título III Das Finanças e Contabilidade
dos Partidos da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, tendo sido revogada pela Res.-TSE nº
23.604/2019.
De outra senda, o normativo aplicável ao caso concreto é a Res.-TSE nº 23.553/2017, que dispõe
sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a
prestação de contas nas eleições o qual, por seu turno, não possui previsão de inscrição dos
devedores no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin),
razão pela qual, indefiro este pedido.
8. Publique-se esta decisão via DJE.
9. Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá (MT), 22 de junho de 2020.
Doutor(a) JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO Relator(a)

PROCESSO 0601395-36.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601395-36.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO ADVOGADO: RODRIGO OLIVEIRA DA
SILVA - OAB/MT9395/O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DECISÃO
A União apresenta requerimento de ID n. 3307072, visando o cumprimento de acórdão já
transitado em julgado.
Pois bem, em se tratando de acórdão que julga prestação de contas, possuindo este caráter de
título executivo judicial, vejo que cabível o procedimento de cumprimento da sentença que
reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, previsto nos arts. 523 e seguintes
do Novo Código de Processo Civil, assim DETERMINO:
1. Intime-se a parte devedora, por seu advogado constituído ou, não sendo o caso, por correios,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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1. Intime-se a parte devedora, por seu advogado constituído ou, não sendo o caso, por correios,
nos termos do art. 513 do CPC, para proceder ao pagamento do débito - R$ 2.604,06 (dois mil
seiscentos e quatro reais e seis centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de
10% e de honorários advocatícios de 10% (CPC, art. 523, § 1º), o pagamento deve observar as
especificações feitas pela União no documento de ID n. 3307122.
2. Realizado o pagamento, expeça-se o necessário para conversão dos valores em favor da parte
credora e arquivem-se os autos com as anotações de praxe.
3. Não realizado o pagamento voluntário, fica desde já determinado que o débito será acrescido de
multa de dez por cento e de honorários advocatícios também de dez por cento (CPC, art. 523, §
1º).
4. Na hipótese do item 3 fica deferido o bloqueio de dinheiro em depósito ou em aplicação
financeira da parte executada por meio do sistema BACENJUD, limitando-se a indisponibilidade ao
valor indicado na execução (art.854 CPC).
4.1 Realizada a indisponibilidade de ativos financeiros, o executado (representante legal) deverá
ser intimado na pessoa de seu advogado ou pessoalmente via mandado, nos termos do § 2º do
art. 854 do CPC.
5.2 Não havendo impugnação ao bloqueio, transfiram-se os valores para uma conta vinculada a
este Juízo (CPC, art. 854, § 5º), nos termos da Lei n.º 12.099/2009. Na sequência, procedam-se às
medidas necessárias para a transferência dos valores à exequente.
6. Caso não sejam encontrados ativos financeiros suficientes para a quitação da dívida, determino
a emissão, para fins do protesto do art. 517 do CPC, de certidão de teor da decisão de
desaprovação das contas eleitorais, a qual deverá conter o nome e a qualificação das partes, o
número do processo, o valor histórico da dívida, e a data de decurso do prazo para o pagamento
voluntário;
7. Sobre o pedido de inscrição do devedor no CADIN, primeiramente, anoto que a Resolução TSE
nº 23.546/2017, na verdade, regulamentava o disposto no Título III Das Finanças e Contabilidade
dos Partidos da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, tendo sido revogada pela Res.-TSE nº
23.604/2019.
De outra senda, o normativo aplicável ao caso concreto é a Res.-TSE nº 23.553/2017, que dispõe
sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a
prestação de contas nas eleições o qual, por seu turno, não possui previsão de inscrição dos
devedores no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin),
razão pela qual, indefiro este pedido.
8. Publique-se esta decisão via DJE.
9. Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá (MT), 22 de junho de 2020.
Doutor(a) JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO Relator(a)

PROCESSO 0601057-62.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601057-62.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO ADVOGADO: NERY BARCO HERNANDES
JUNIOR - OAB/MT9756 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DECISÃO
A União apresenta requerimento de ID n. 3311272, visando o cumprimento de acórdão já
transitado em julgado.
Pois bem, em se tratando de acórdão que julga prestação de contas, possuindo este caráter de
título executivo judicial, vejo que cabível o procedimento de cumprimento da sentença que
reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, previsto nos arts. 523 e seguintes
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Ano 2020 - n. 3190

Cuiabá, segunda-feira, 29 de junho de 2020

9

reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, previsto nos arts. 523 e seguintes
do Novo Código de Processo Civil, assim DETERMINO:
1. Intime-se a parte devedora, por seu advogado constituído ou, não sendo o caso, por correios,
nos termos do art. 513 do CPC, para proceder ao pagamento do débito - R$ 28.657,25 (vinte e oito
mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% (CPC, art. 523, § 1º), o pagamento
deve observar as especificações feitas pela União no documento de ID n. 3311322.
2. Realizado o pagamento, expeça-se o necessário para conversão dos valores em favor da parte
credora e arquivem-se os autos com as anotações de praxe.
3. Não realizado o pagamento voluntário, fica desde já determinado que o débito será acrescido de
multa de dez por cento e de honorários advocatícios também de dez por cento (CPC, art. 523, §
1º).
4. Na hipótese do item 3 fica deferido o bloqueio de dinheiro em depósito ou em aplicação
financeira da parte executada por meio do sistema BACENJUD, limitando-se a indisponibilidade ao
valor indicado na execução (art.854 CPC).
4.1 Realizada a indisponibilidade de ativos financeiros, o executado (representante legal) deverá
ser intimado na pessoa de seu advogado ou pessoalmente via mandado, nos termos do § 2º do
art. 854 do CPC.
5.2 Não havendo impugnação ao bloqueio, transfiram-se os valores para uma conta vinculada a
este Juízo (CPC, art. 854, § 5º), nos termos da Lei n.º 12.099/2009. Na sequência, procedam-se às
medidas necessárias para a transferência dos valores à exequente.
6. Caso não sejam encontrados ativos financeiros suficientes para a quitação da dívida, determino
a emissão, para fins do protesto do art. 517 do CPC, de certidão de teor da decisão de
desaprovação das contas eleitorais, a qual deverá conter o nome e a qualificação das partes, o
número do processo, o valor histórico da dívida, e a data de decurso do prazo para o pagamento
voluntário;
7. Sobre o pedido de inscrição do devedor no CADIN, primeiramente, anoto que a Resolução TSE
nº 23.546/2017, na verdade, regulamentava o disposto no Título III Das Finanças e Contabilidade
dos Partidos da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, tendo sido revogada pela Res.-TSE nº
23.604/2019.
De outra senda, o normativo aplicável ao caso concreto é a Res.-TSE nº 23.553/2017, que dispõe
sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a
prestação de contas nas eleições o qual, por seu turno, não possui previsão de inscrição dos
devedores no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin),
razão pela qual, indefiro este pedido.
8. Publique-se esta decisão via DJE.
9. Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá (MT), 22 de junho de 2020.
Doutor(a) JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO Relator(a)

PROCESSO 0601443-92.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601443-92.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JULIANO DE SOUZA RABELO DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: JULIANO DE SOUZA RABELO ADVOGADO: JONATAS PEIXOTO LOPES - OAB
/MT20920 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Vistos etc.
Defiro o pedido formulado pela União Federal, na petição de ID 3395622 e DETERMINO a
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Defiro o pedido formulado pela União Federal, na petição de ID 3395622 e DETERMINO a
intimação do devedor, por seu advogado constituído, para que tome ciência da proposta feita pela
União e se manifeste acerca do interesse em celebrar tal acordo, no prazo de cinco dias,
fornecendo, na oportunidade, contato de e-mail e telefone para que a União possa fazer as
tratativas pertinentes.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 22 de junho de 2020.
Doutor(a) JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO Relator(a)

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECISÕES
DECISÃO Nº 0174280/2020 - SEI Nº 03360.2020-1
1. Pleiteia o servidor ERISVALDO PEREIRA NOVAIS, ocupante do cargo de Técnico Judiciário,
lotado em Gabinete de Juiz Membro, o reconhecimento da dependência legal de sua esposa:
Maria do Socorro Leal de Novais, para as finalidades de dedução de imposto de renda e de
pensão civil.
2. A Seção de Direitos, Aposentadorias e Pensões oferece a instrução técnica necessária à
deliberação, por meio da Informação nº 95/2020 - SDAP/CP/SGP (doc. eletrônico nº 0171333) e
opina pelo respectivo deferimento com fulcro nos artigos 215 e 217 da Lei nº 8.112/90 e na Ordem
de Serviço nº 10/2006/DG/TRE-MT.
3. A manifestação técnica foi ratificada pela Coordenadoria de Pessoal, conforme se vê no doc.
eletrônico nº 0171346.
4. O reconhecimento da dependência legal é regulamentado internamente pela Ordem de Serviço
nº 10/2006/DG:
Art. 1º. São considerados dependentes legais do servidor:
I - o cônjuge ou companheiro;
(...)
Art. 2º. Os pedidos de anotação de dependência legal deverão ser instruídos com a certidão
autenticada de nascimento do (s) filho (s), de casamento ou, no caso de companheiro, com o
documento de reconhecimento da união estável, nos termos da Portaria nº 132/2003.
5. Quanto à finalidade pensão civil por morte, a legislação previdenciária prevê o cônjuge como
dependente/beneficiário. A regulamentação encontra-se no art. 215 e 217 da Lei nº 8112/90:
Art. 215. Por morte do servidor, os dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão a partir
da data do óbito, observado o limite estabelecido no inciso XI do caput art. 37 da Constituição e no
art. 2º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. (...)
Art. 217. São beneficiários das pensões:
I - o cônjuge;
6. Em acréscimo às informações prestadas pela unidade técnica da Coordenadoria de Pessoal,
destaco, por importante, que no tocante à dependência legal para fins de dedução do Imposto de
Renda do cônjuge ou companheiro, a previsão encontra-se no artigo 35, incisos I e II, da Lei nº
9.250/95.
7. Dessa forma, considerando os normativos acima mencionados, e por força da delegação de
competência de que trata o art. 5º, II, c, da Portaria nº 117/2018, RECONHEÇO a esposa do
servidor ERISVALDO PEREIRA DE NOVAIS, Maria do Socorro Leal de Novais, como sua
dependente legal para as finalidades de dedução de imposto de renda e concessão de pensão civil
e AUTORIZO o respectivo registro nos assentamentos funcionais.
8. À Coordenadoria de Pessoal para certificar a publicação, dar ciência ao servidor interessado e
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8. À Coordenadoria de Pessoal para certificar a publicação, dar ciência ao servidor interessado e
proceder os demais registros e comunicações internas necessárias à efetivação da decisão.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2020.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

ATOS DA 15ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600040-72.2020.6.11.0015
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600040-72.2020.6.11.0015 / 015ª ZONA ELEITORAL DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA MT
REQUERENTE: ALINE BELÉM MARINHO
REQUERIDO: PATRIOTA (PATRI - 51) DE NOVO SANTO ANTÔNIO E PARTIDO REPUBLICANO
DA ORDEM SOCIAL (PROS - 90) DE NOVO SANTO ANTÔNIO/MT.
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de pedido de reversão de filiação partidária, formulado pela eleitora Aline Belém Marinho,
objetivando a exclusão de sua filiação junto ao Patriota de Novo Santo Antônio/MT e a reversão do
cancelamento do registro de sua filiação junto ao Partido Republicano da Ordem Social (PROS) de
Novo Santo Antônio/MT.
Em síntese, alega a requerente que, após sua filiação ao Partido Republicano da Ordem Social de
Novo Santo Antônio/MT, foi ela indevidamente filiada ao Patriota de Novo Santo Antônio/MT.
O pedido veio instruído com a ficha de filiação da eleitora ao Partido Republicano da Ordem Social
de Novo Santo Antônio/MT.
O Partido Republicano da Ordem Social de Novo Santo Antônio/MT registrou a filiação da eleitora
com data de 03 de abril de 2020 (doc. ID nº 1343219).
O Patriota de Novo Santo Antônio/MT registrou a filiação da eleitora com data de 04 de abril de
2020 (doc. ID nº 1343219).
Intimado a se manifestar, o PROS de Novo Santo Antônio/MT quedou-se inerte.
Intimado a se manifestar, o Patriota de Novo Santo Antônio/MT trouxe aos autos a ficha de filiação
da eleitora ao Patriota de Novo Santo Antônio (ID nº 1479512).
Intimada a se manifestar, a requerente trouxe aos autos cópia de sua identidade (ID nº 1529995).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo deferimento do
requerimento da eleitora, ou seja, pela regularização da filiação ao PROS de Novo Santo Antônio
/MT.
É o que cabia relatar. Fundamento. Decido.
Analisando os autos eletrônicos, em especial as fichas de filiação da eleitora ao PROS e ao
Patriota (ID nº 1343210 e ID nº 1479512, respectivamente) nota-se que as fichas de filiação
contêm, além da assinatura da eleitora nos dois documentos, informações pessoais da eleitora
quase idênticas. A ficha de filiação do PROS contém o e-mail, mas a inscrição eleitoral está
incorreta. A ficha de filiação do Patriota não contém e-mail, mas contém a inscrição eleitoral correta
e o município de naturalidade. Comparando as duas fichas de filiação com a cópia do documento
de identificação civil da eleitoral (ID nº 1529995), conclui-se que ambas as fichas de filiação foram
assinadas pelo eleitora.
Para que o eleitor possa participar do pleito eleitoral, a filiação partidária deve ocorrer nos moldes
legais e dentro do prazo pelo art. 9º, caput da Lei nº 9504/1997, que prescreve:
"Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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"Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva
circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo
prazo."
Exceção a esta regra seria apenas se o estatuto do partido estabelecesse prazo superior,
conforme art. 20, caput da Lei nº 9096/1995, transcrito:
"Art. 20. É facultado ao partido político estabelecer, em seu estatuto, prazos de filiação partidária
superiores aos previstos nesta Lei, com vistas a candidatura a cargos eletivos."
E conforme consta na Resolução nº 23.596/2019, art. 22, em havendo coexistência de filiações
partidárias, a mais recente prevalece e as demais são canceladas.
Ressalto que a eleitora pode se desfiliar de um partido e se filiar a outro partido a qualquer
momento, obedecendo às regras da Resolução do TSE nº 23.596/2019. Mas não pode o eleitor,
após o prazo de filiação mínima para concorrer ao pleito eleitoral, que neste caso seria o dia 04 de
abril de 2020, esperar que a Justiça Eleitoral exclua a sua atual filiação se esta foi realizada de
forma regular, de acordo com as normas vigentes.
A eventual exclusão de registro de filiação, realizado de forma regular, abriria brecha para que,
após o prazo estabelecido no art. 9º da Lei nº 9504/97, o candidato pudesse escolher por qual
partido gostaria de concorrer ao pleito eleitoral, burlando assim a legislação vigente.
A exemplo, imaginemos que o "Candidato X" se filie, regularmente, 10 (dez) dias antes da data
limite para que possa concorrer ao pleito, ao "Partido A", no dia seguinte se filie ao "Partido B", e
no dia posterior ao "Partido C". Um mês passado, após já ter passado o prazo do do art. 9º da Lei
9504/97, o candidato escolhe, definitivamente, concorrer ao pleito pelo "Partido A", solicitando à
Justiça Eleitoral a exclusão de sua filiação do "Partido B" e do "Partido C", e a regularização de sua
filiação ao "Partido A". Caso deferido o pedido do "Candidato X", haveria clara burla a regra contida
no artigo 9º da Lei 9504/97, visto que, em termos práticos, o "Candidato X" escolheria por qual
partido concorreria ao pleito após a data limite.
Por tudo acima mencionado, e entendendo que a filiação da eleitora Aline Belém Marinho ao
Patriota de Novo Santo Antônio/MT foi realizada de forma regular, INDEFIRO o pedido da
requerente.
Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico de Mato Grosso.
Intimem-se as partes, servindo cópia deste como intimação.
Em vista da proibição de prática de atos processuais presenciais, prevista no art. 2º, II, in fine, da
Portaria TRE/MT nº 167/2020, DETERMINO que a intimação do Partido Republicano da Ordem
Social seja feita por meio do endereço de e-mail e telefone constantes na certidão ID 1340756
(jainapereirabarros5@gmail.com - (66) 984414341), que a intimação do Patriota seja feita por meio
do endereço eletrônico e telefone constantes no Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias (SGIP), e que a intimação do requerente seja realizada por meio do endereço eletrônico
utilizado para o encaminhamento do pedido a este juízo eleitoral (diretorioprosmt@gmail.com) e
por eventual número telefônico registrado em seu cadastro eleitoral, devendo as diligências serem
certificadas nos autos.
Vista ao Ministério Público Eleitoral para ciência e para o que entender de direito.
Após, transitado em julgado a sentença e cumpridas todas as diligências, arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 25 de junho de 2020.
JANAÍNA CRISTINA DE ALEMIDA
JUÍZA ELEITORAL - 15ª ZE

PROCESSO 0600039-87.2020.6.11.0015
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA Nº 0600039-87.2020.6.11.0015
REQUERENTE: MARCONDES ANDRADE SILVA
REQUERIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) DE NOVO SANTO ANTÔNIO/MT E
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REQUERIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) DE NOVO SANTO ANTÔNIO/MT E
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS) DE NOVO SANTO ANTÔNIO/MT
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de pedido de exclusão de filiação supostamente indevida e a reversão do cancelamento
de filiação anterior formulado pelo eleitor Marcondes Andrade Silva, objetivando a regularização de
sua filiação junto ao Partido Republicano da Ordem Social (PROS) de Novo Santo Antônio/MT.
Em síntese, alega o requerente que, após sua filiação ao PROS de Novo Santo Antônio/MT, foi ele
indevidamente filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Novo Santo Antônio/MT.
O pedido veio instruído com a ficha de filiação do eleitor ao PROS de Novo Santo Antônio/MT.
O Partido Republicano da Ordem Social de Novo Santo Antônio/MT inseriu o nome do eleitor
supramencionado na lista interna de filiados com data de filiação de 31 de março de 2020
(documento ID nº 1242360).
O Partido Socialista Brasileiro de Novo Santo Antônio/MT inseriu o nome do eleitor
supramencionado na lista interna de filiados com data de filiação de 03 de março de 2020
(documento ID nº 1242360).
Devidamente intimados a prestar esclarecimentos, o Partido Republicano da Ordem Social (PROS)
e o Partido Socialista Brasileiro (PSB) quedaram-se inertes.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do requerimento do eleitor
Marcondes Andrade Silva e pela remessa de cópia integral dos autos ao MPE para apuração de
eventual crime eleitoral.
É o que cabia relatar. Fundamento. Decido.
O requerente, trouxe aos autos a sua ficha de filiação ao PROS, que, sozinha, não é documento
apto para comprovar sua filiação por se tratar de documento produzido unilateralmente e destituído
de fé pública. Todavia, o PROS de Novo Santo Antônio/MT inseriu o nome do eleitor em sua lista
interna de filiados, confirmando a filiação do eleitor ao partido na data de 31 de março de 2020.
Desta forma, restou provada a regular filiação ao PROS de Novo Santo Antônio/MT.
O problema foi gerado pela filiação do eleitor registrada pelo PSB de Novo Santo Antônio/MT na
data de 03 de abril de 2020, de forma que, após o processamento no dia 16 de abril de 2020,
restou como regular a filiação mais recente, ao PSB. Após intimado para apresentar
esclarecimentos e a ficha de filiação do eleitor, não houve manifestação por parte do PSB. Deste
modo, não ficou comprovada a regular filiação do eleitor ao PSB de Novo Santo Antônio.
Visto que não houve contestação por parte dos partidos requeridos, e visto que não há nos autos
nenhum elemento que contrarie as razões apresentadas no pedido inicial do requerente, DEFIRO
o pedido do eleitor Marcondes Andrade Silva e DETERMINO ao responsável pelo Partido
Socialista Brasileiro de Novo Santo Antônio/MT que exclua o registro de filiação do eleitor
Marcondes Andrade Silva dos registros internos do partido, de modo que o eleitor não conste mais
na lista interna de filiados ao partido, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da sua
intimação, sob pena de desobediência. DETERMINO à serventia eleitoral que realize as anotações
no Sistema FILIA para a exclusão do registro de filiação do eleitor ao Partido Socialista Brasileiro
de Novo Santo Antônio/MT e para a reversão do cancelamento do registro de filiação do eleitor ao
Partido Republicano da Ordem Social de Novo Santo Antônio/MT.
Cumpra-se. Intime-se o requerente e os partidos requeridos, servindo cópia deste como intimação.
Em vista da proibição de prática de atos processuais presenciais, prevista no art. 2º, II, in fine, da
Portaria TRE/MT nº 167/2020, DETERMINO que a intimação do Partido Republicano da Ordem
Social seja feita por meio do endereço de e-mail e telefone constantes na certidão ID 1223641
(jainapereirabarros5@gmail.com - (66) 984414341), que a intimação do Partido Socialista
Brasileiro seja feita por meio do endereço eletrônico e telefone constantes no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), e que a intimação do requerente seja realizada
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Brasileiro seja feita por meio do endereço eletrônico e telefone constantes no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), e que a intimação do requerente seja realizada
por meio do endereço eletrônico utilizado para o encaminhamento do pedido a este juízo eleitoral
(diretorioprosmt@gmail.com) e por eventual número telefônico registrado em seu cadastro
eleitoral, devendo as diligências serem certificadas nos autos.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Vista ao Ministério Público para ciência.
Remessa de cópia integral dos autos à Delegacia de Polícia Civil de Alto Boa Vista/MT,
responsável pelo município de Novo Santo Antônio/MT, conforme solicitado pelo Ministério Público
Eleitoral, para apuração de eventual responsabilidade pela prática de crimes eleitorais.
Após, transitado em julgado a sentença e cumpridas todas as diligências, arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 25 de junho de 2020.
JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA
JUÍZA ELEITORAL - 15ª ZE

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600039-78.2020.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
PET-ADM (12562) Nº 0600039-78.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL
D'OESTE MT
REQUERENTE: VERA LUCIA GONCALVES
REQUERIDO: 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - MIRASSOL D OESTE - MT MUNICIPAL INTERESSADO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD
DESPACHO
Vistos
Trata- se de requerimento subscrito por VERA LUCIA GONÇALVES, a qual alega estar
regularmente filiada ao PSD de Mirassol D Oeste-MT desde 01 de abril de 2020, e requer
cancelamento de filiação no partido PROS, do mesmo município.
A requerente afirma estar regularmente filiada ao PSD, porém conforme certidão atualizada
extraída do sistema Filia, sob ID 1803860, a filiação neste partido encontra-se cancelada desde 16
/04/2020.
Declara ainda a requerente, que "no dia 04 de abril de 2020, o representante do Partido PROS,
agindo de má fé" teria filiado a mesma no PROS "sem que tivesse assinado qualquer ficha de
filiação" e que também não teria dado anuência para a devida filiação , como consta no item 2 do
seu requerimento (ID 1803669).
No documento ID 1803674, novamente a requerente afirma que a filiaram no partido PROS sem a
sua autorização verbal ou escrita e que não tem interesse em permanecer no PROS .
Analisadas as informações dos autos, determino as seguintes providências: Intime-se o Partido
Republicano da Ordem Social (PROS) para se manifestar quanto à regularidade da filiação da Sra
Vera Lucia Gonçalves, apresentando junto eventual ficha de filiação assinada pela requerente, no
prazo de 5(cinco) dias; Intime-se o Partido Social Democrático (PSD), para ciência e, querendo,
manifestar-se nos autos, no prazo de 5(cinco) dias; Intime-se a Sra Vera Lucia Gonçalves, para
ciência e, querendo, manifestar-se nos autos, no prazo de 5(cinco) dias; Após, com ou sem
resposta, intime-se o Ministério Público Eleitoral para apresentar manifestação no prazo de 5
(cinco) dias. Exauridas as providências façam-me conclusos para decisão.
As intimações poderão ser realizadas pelos meios de comunicações disponíveis, inclusive
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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As intimações poderão ser realizadas pelos meios de comunicações disponíveis, inclusive
whatsapp ou e-mail informados no SGIP e ainda no caso da eleitora por meio do número
informado no cadastro eleitoral, o que será certificado, evitando-se, tanto quanto possível, qualquer
aproximação física em razão dos tempos excepcionais que estamos vivenciando. De igual modo,
as manifestações dos partidos políticos e do eleitor envolvido podem ser enviadas ao correio
eletrônico desta Zona Eleitoral.
Cumpra-se.
Mirassol D Oeste/MT, (datado eletronicamente).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600038-93.2020.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600038-93.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL DE
MIRASSOL D'OESTE MT
REQUERENTE: CLENIR CARLOS SOLDA
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO, REPUBLICANOS - MUNICÍPIO DE
GLÓRIA D'OESTE
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de requerimento de inclusão em lista especial de filiados, nos moldes da Lei nº 9.096
/1995, art. 19, §2º, e Resolução TSE nº 23.596/2019, arts. 12 e 13, aduzido por CLENIR CARLOS
SOLDÁ em face do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, representação municipal de Glória D
Oeste-MT, nos termos da informação inicial.
A secretaria do cartório eleitoral certificou (Mov. ID 1709280) que transcorrido o prazo, não houve
manifestação dos partidos, complementando que apenas o requerente havia apresentado ficha de
filiação partidária, juntada ao processo sob ID 1604980.
Em parecer, o Douto representante do Ministério Público pugnou pelo deferimento da filiação
partidária.
Os autos vieram conclusos.
DECIDO.
Inicialmente, data máxima vênia, cumpre manifestar posição adversa ao entendimento ministerial,
posto que, ao contrário do afirmado pelo parquet, a ficha de filiação não foi juntada pelo Partido
Social Democrático e sim pelo requerente, Clenir Carlos Solda, sob ID 1604980, como bem
certificou a serventia cartorária na MOV. ID 1709280.
Nos termos do despacho ID 1485576 foi determinado aos interessados a apresentação de provas
de regular filiação ao partido, posto que a possibilidade de inclusão extemporânea de filiado na
relação do partido após o processamento é excepcional.
Devidamente intimados via App WhatsApp, os partidos deixaram transcorrer o prazo in albis, já o
requerente apresentou ficha de filiação, juntada aos autos sob ID 1604980.
Nota-se, contudo, que há unicamente a manifestação unilateral do requerente, que apresentou
ficha de filiação ao PSD datada de 05/10/2011, que naquele momento foi devidamente efetivada
pelo partido, o que será a seguir demonstrado.
Compulsando os autos, o que está cabalmente comprovado, conforme se depreende da certidão
extraída do Sistema de Filiação Partidária (ID 1453507), é que o requerente está filiado ao Partido
Republicanos, de Glória D oeste-MT, com pedido de filiação em 19/03/2020, sendo que a ficha de
filiação apresentada, datada de 05/10/2011, baseia filiação anterior ao PSD de Glória d Oeste-MT,
que encontra-se cancelada desde 16/04/2020.
A lei dos partidos políticos (Lei n.º 9.096/95) estabelece dois requisitos para processamento da lista
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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A lei dos partidos políticos (Lei n.º 9.096/95) estabelece dois requisitos para processamento da lista
especial, a saber: o deferimento interno do pedido de filiação e a não inclusão do filiado no tempo
devido por desídia ou má-fé do partido político art. 19, caput e §2º.
Dessa forma, resta evidente que a lista especial não se presta a atender possíveis filiações
ocorridas extemporaneamente e para que a permissividade não seja utilizada de forma irregular é
que as provas devem ser suficientes para comprovar as circunstâncias destacadas alhures.
Ao contrário, o documento juntado pelo requerente apenas demonstra pedido de filiação partidária
ao PSD, em tempos remotos (05/10/2011), que fora efetivada pelo partido em 08/10/2011, bem
como cancelada em 01/04/2020. Desse modo, o requerente não comprova regular filiação ao
partido, tampouco desídia ou ma-fé por parte deste, inexistindo quaisquer dos requisitos exigidos
na legislação em vigor para deferimento do pleito.
Nesse sentido os julgados:
RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. LISTA ESPECIAL. DESÍDIA PARTIDÁRIA.
NÃO COMPROVAÇÃO. INCONSISTÊNCIA DOCUMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se os
documentos apresentados não comprovam filiação partidária anterior, nem a existência de desídia
partidária, deve ser indeferido o processamento de lista especial, mormente quando não existe
estrutura partidária vigente no município. 2. Recurso desprovido. (Recurso Eleitoral n 3422,
ACÓRDÃO n 26996 de 23/10/2018, Relator(a) ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Publicação:
DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 4, Data 09/11/2018, Página 2794).
RECURSO ELEITORAL - RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - OMISSÃO DO
PARTIDO - PROVAS SUFICIENTES DA FILIAÇÃO - INCLUSÃO EM LISTA ESPECIAL. 1.
Concede-se ao prejudicado pela inércia do partido em submeter a sua nova lista de filiados à
Justiça Eleitoral a faculdade de requerer ao juízo a inclusão de seu nome em lista especial de
filiação. 2. Se os elementos de prova trazidos aos autos permitem a demonstração cabal da regular
filiação do interessado deve-se deferir o seu pedido de reconhecimento de filiação. (Recurso
Eleitoral n 22289, ACÓRDÃO n 21155 de 13/06/2012, Relator(a) GERSON FERREIRA PAES,
Publicação: DEJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 1147, Data 22/06/2012, Página 24).
Isto posto, ausentes os requisitos para provimento do pleito, INDEFIRO O PEDIDO do eleitor
CLENIR CARLOS SOLDÁ para ser incluído na lista especial de filiados do PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO, do município de Glória D oeste-MT.
Publique-se, intimem-se, cumpra-se.
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas devidas.
Mirassol D Oeste/MT, (datado eletronicamente).
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600036-26.2020.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600036-26.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL DE
MIRASSOL D'OESTE MT
REQUERENTE: EVONIA CRISTINA DA SILVA MAIA INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA
DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC DE CURVELANDIA - MT
REQUERIDO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO
MUNICIPAL
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de requerimento de filiação partidária, nos moldes da Lei nº 9.096/1995, art. 19, §2º, e
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Trata-se de requerimento de filiação partidária, nos moldes da Lei nº 9.096/1995, art. 19, §2º, e
Resolução TSE nº 23.596/2019, arts. 12 e 13, formulado por Evônia Cristina da Silva Maia para
inclusão de seu nome na lista especial de filiados do Partido Social Cristão, representação
municipal de Curvelândia-MT
Alega a requerente, inicialmente, que não entenderia o motivo de estar filiada no MDB, tendo em
vista que não assinou qualquer documento de filiação ao partido, pleiteando sua inclusão na lista
especial de filiados do Partido Social Cristão.
Devidamente intimados a manifestar, o MDB juntou ficha de filiação aparentemente assinada pela
requerente, já o PSC deixou o transcorrer o prazo in albis.
Em parecer, o Douto representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento da filiação
partidária.
Os autos vieram conclusos.
DECIDO.
Nos termos do despacho ID 1207594 foi determinado aos interessados a apresentação de provas
de regular filiação ao partido, posto que a possibilidade de inclusão extemporânea de filiado na
relação do partido após o processamento é excepcional.
Devidamente intimados via App WhatsApp, o MDB juntou ficha de filiação aparentemente assinada
pela requerente, sendo que, em ato contínuo, acompanhando parecer ministerial, este juízo
determinou que a Sra Evônia Cristina da Silva Maia manifestasse nos autos se aquela assinatura
lhe pertencia ou não.
Preterivelmente, a requerente apresentou declaração confirmando a autenticidade da assinatura
no documento apresentado pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, de Curvelândia-MT.
(MOV. ID 1658909).
Ainda, verifica-se de certidão extraída do Sistema de Filiação Partidária, que a requerente encontrase com a filiação no Partido Social Cristão cancelada desde de 31/03/2016 (MOV. ID 1204414)
Nota-se, portanto, que não há nos autos qualquer comprovação de regular filiação ao PSC, bem
como, tal partido, devidamente intimado, quedou-se inerte, não manifestando aquiescência com o
pedido da requerente. Ainda, restou demonstrado, como afirmado pela própria solicitante, que esta
subscreveu pedido de filiação ao MDB.
A lei dos partidos políticos (Lei n.º 9.096/95) estabelece dois requisitos para processamento da lista
especial, a saber: o deferimento interno do pedido de filiação e a não inclusão do filiado no tempo
devido por desídia ou má-fé do partido político art. 19, caput e §2º.
Dessa forma, resta evidente que a lista especial não se presta a atender possíveis filiações
ocorridas extemporaneamente e para que a permissividade não seja utilizada de forma irregular é
que as provas devem ser suficientes para comprovar as circunstâncias destacadas alhures.
No presente caso, não há comprovação de regular filiação ao PSC, tampouco de desídia ou má-fé
por parte deste, inexistindo quaisquer dos requisitos exigidos na legislação em vigor para
deferimento do pleito.
Nesse sentido os julgados:
RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. LISTA ESPECIAL. DESÍDIA PARTIDÁRIA.
NÃO COMPROVAÇÃO. INCONSISTÊNCIA DOCUMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se os
documentos apresentados não comprovam filiação partidária anterior, nem a existência de desídia
partidária, deve ser indeferido o processamento de lista especial, mormente quando não existe
estrutura partidária vigente no município. 2. Recurso desprovido. (Recurso Eleitoral n 3422,
ACÓRDÃO n 26996 de 23/10/2018, Relator(a) ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Publicação:
DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 4, Data 09/11/2018, Página 2794).

RECURSO ELEITORAL - RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - OMISSÃO DO
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RECURSO ELEITORAL - RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - OMISSÃO DO
PARTIDO - PROVAS SUFICIENTES DA FILIAÇÃO - INCLUSÃO EM LISTA ESPECIAL. 1.
Concede-se ao prejudicado pela inércia do partido em submeter a sua nova lista de filiados à
Justiça Eleitoral a faculdade de requerer ao juízo a inclusão de seu nome em lista especial de
filiação. 2. Se os elementos de prova trazidos aos autos permitem a demonstração cabal da regular
filiação do interessado deve-se deferir o seu pedido de reconhecimento de filiação. (Recurso
Eleitoral n 22289, ACÓRDÃO n 21155 de 13/06/2012, Relator(a) GERSON FERREIRA PAES,
Publicação: DEJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 1147, Data 22/06/2012, Página 24).
Isto posto, ausentes os requisitos para provimento do pleito, INDEFIRO O PEDIDO da eleitora
EVÔNIA CRISTINA DA SILVA MAIA para ser incluída na lista especial de filiados do PARTIDO
SOCIAL CRISTÃO, do município de Curvelândia-MT.
Publique-se, intimem-se, cumpra-se.
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas devidas.
Mirassol D Oeste/MT, (datado eletronicamente).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 22ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600040-51.2020.6.11.0022
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600040-51.2020.6.11.0022 / 022ª ZONA
ELEITORAL DE SINOP MT
REQUERENTE:

PR

PARTIDO

DA

REPUBLICA

RESPONSÁVEL:

ROSANA

TEREZA

MARTINELLI, LEOZENIR SEVERO DA SILVA, EMERSON MUNHOZ ANDRADE
Advogado do(a) REQUERENTE: JACSON MARCELO NERVO - MT12.883 Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: JACSON MARCELO NERVO - MT12.883
EDITAL nº 29/2020
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 22ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que consta em
andamento neste Cartório Eleitoral o processo abaixo listado, que trata da prestação de contas
apresentada pelo Partido Liberal - PL de Sinop MT, referente ao exercício 2019, a qual poderá, no
prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação do edital, ser impugnada por qualquer interessado,
nos termos do art. 31, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019;
FAZ SABER, ainda, que eventual impugnação deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
Processo: 0600040-51.2020.6.11.0022
Partido Político / Município: PL Sinop/MT
Exercício: 2019
Responsáveis: Presidente: Rosana Tereza Martinelli - Tesoureiro: Leozenir Severo da Silva Tesoureiro atual: Emerson Munhoz Andrade - Advogado: Jacson Marcelo Nervo OAB/MT nº
12.883
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo Senhor
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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.
Dado e passado nesta cidade de Sinop - MT, aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de
dois mil e vinte. Eu, Maria Sílvia Sorano Mazzo Zugaibe, _________, Chefe de Cartório, digitei.
Maria Sílvia Sorano Mazzo Zugaibe
Chefe de Cartório
Assinado com base na Port. 01/2012

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600022-64.2019.6.11.0022
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0600022-64.2019.6.11.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE
SINOP MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: AGUINALDO GRATIERI, MARGARETE DE FATIMA PALUDO GEUDA
Advogado do(a) REU: PATRICIA LOPES VARGAS - MT23593/O Advogado do(a) REU: ADRIANO
SCOMPARIN - MT21803/O
DESPACHO
Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca
da devolução das cartas 2/2020 e 4/2020, sem cumprimento (ID 612222 e ID 634485,
respectivamente), bem como acerca do despacho proferido pelo Juízo da 51ª ZE/MT (ID 1905920),
atentando-se para o fato de que eventual realização de audiência por videoconferência por esta
22ª Zona Eleitoral, necessariamente, demandará a prévia intimação da testemunha. Intimação esta
que ficará a cargo a 51ª Zona Eleitoral e não será cumprida antes de finda a suspensão imposta
pelos protocolos de combate à pandemia de coronavírus (Covid-19).
Cumpra-se.
Mario Augusto Machado
Juiz Eleitoral

ATOS DA 23ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600033-56.2020.6.11.0023
JUSTIÇA ELEITORAL 023ª ZONA ELEITORAL DE COLÍDER MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600033-56.2020.6.11.0023 / 023ª ZONA
ELEITORAL DE COLÍDER MT
REQUERENTE: DEMOCRATAS - DEM
Advogado do(a) REQUERENTE: WELINGTON PEREIRA DA COSTA - MT21696/O
DESPACHO
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Municipal do Democratas - DEM de
Itaúba/MT, referente ao exercício financeiro de 2019.
O presidente e o tesoureiro do partido apresentaram declaração de ausência de movimentação
financeira (ID 1861345 Pág. 1).
A Serventia Eleitoral certificou que a autuação não atendeu as normas do art. 31, I, a c/c art. 31, II,
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Vieram os autos conclusos.
Analisando os autos verifico que a presente prestação de contas é relativa ao exercício financeiro
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Analisando os autos verifico que a presente prestação de contas é relativa ao exercício financeiro
de 2019 e foi apresentada pelos atuais presidente e tesoureiro da agremiação.
Consta nos autos a certidão de composição do exercício financeiro 2019 a 2020 (ID 1902022 Pág.
1-2).
Nos termos do art. 31, I, a da Resolução TSE nº 23.604/2019, a autuação dos processos de
prestação de contas de exercício financeiro deve ocorrer em nome do órgão partidário prestador
de contas e do presidente e tesoureiro.
Verifica-se, portanto, que em razão do dispo disposto no art. 31, I, da Resolução TSE nº 23.604
/2019, estabelece-se um litisconsórcio necessário entre o órgão partidário e seus presidentes e
tesoureiros, podendo estes, inclusive, serem responsabilizados civil e criminalmente pelos atos e
ilícitos que ensejarem uma possível desaprovação de contas, nos termos do art. 50 da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
Em razão disso, o art. 37, § 6º, da Lei 9.096/95, conferiu caráter jurisdicional às prestações de
contas dos órgãos partidários. Pelo que, o art. 31, II, da TSE nº 23.604/2019, exige que as partes
devem ser representadas por advogado.
Convém, lembrar que a ausência de constituição de advogado pode acarretar no julgamento das
contas como desaprovadas ou não prestadas, a teor da Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 31, II,
c/c art. 29, § 2º, I, e art. 45, caput e inc. III, b , e IV, b .
Nos exatos termos do artigo 321 do CPC, ao verificar que a petição inicial não preenche os
requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do
mérito, o juiz determinará a emenda ou complementação da inicial. Vejamos.
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou
que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará
que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que
deve ser corrigido ou completado
Ante o exposto, em observância ao art. 321 do CPC, FACULTO ao requerente, por seu advogado
constituído, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR e COMPLEMENTAR a inicial, fazendo
integrar no polo ativo da ação o presidente e tesoureiro, todos devidamente representados por
advogado, por força das normas do art. 31, I, a c/c art. 31, II, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
sob pena de indeferimento da inicial.
Complementada a inicial, fica desde logo autorizado o prosseguimento do feito na forma do
disposto no artigo 44 e seguintes da Resolução TSE nº 23.604/2019. Para tanto: I) PUBLIQUE-SE
edital com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a
declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no
prazo de três dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência
de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período; II) JUNTEM-SE aos autos os
extratos bancários que, porventura, tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral; III) COLETE-SE
e CERTIFIQUE-SE no processo as informações, porventura, obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário; IV) MANIFESTE-SE o responsável pela análise técnica sobre as
matérias previstas os incisos I, II e III, no prazo de cinco dias; V) Após, vista ao Ministério Público
Eleitoral para MANIFESTAÇÃO, no prazo de cinco dias; VI) Após, ABRA-SE vista aos interessados
para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos
apresentados no processo, no prazo comum de três dias; e VIII) Após, façam-se os autos
conclusos para julgamento.

Para intimação, observe-se a sistemática da Resolução TSE nº 23.328/2010, que dispõe sobre os
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Para intimação, observe-se a sistemática da Resolução TSE nº 23.328/2010, que dispõe sobre os
procedimentos de intimação dos partidos políticos e respectivos representantes no âmbito da
Justiça Eleitoral.
Cumpra-se.
Colíder MT, data da assinatura digital.
Maurício Alexandre Ribeiro
Juiz Eleitoral

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600045-64.2020.6.11.0025
JUSTIÇA ELEITORAL 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060004564.2020.6.11.0025 / 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
REQUERENTE: JUÍZO DA 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
INTERESSADO: KAMILY SOARES SANTOS
SENTENÇA
Vistos,
Trata-se de processo instaurado para instrução e verificação de duplicidade de inscrição eleitoral
1DMT2002731929 detectada pelo sistema após batimento dos dados de eleitores atendidos por
esta 25ª Zona Eleitoral.
Referida duplicidade aponta que as inscrições eleitorais 037782581848 e 037782641899
pertenceriam, em tese, a mesma eleitora, KAMILY SAORES SANTOS.
Autuado o processo, este Juízo Eleitoral determinou a publicação de edital, a certificação sobre se
as inscrições pertenciam, de fato, a mesma pessoa; sobre qual o motivo para a ocorrência da
duplicidade; além de encaminhamento ao Ministério Público Eleitoral para manifestação.
É o relato do necessário, decido.
Inicialmente, cabe esclarecer que o procedimento para averiguação desta situação de duplicidade
de inscrição eleitoral está previsto nos artigos 35 e seguintes da referida Resolução-TSE nº 21.538
/2003.
O art. 40 do referido normativo determina que, caso se chegue à conclusão de que a duplicidade,
de fato, envolve uma mesma pessoa, o cancelamento das inscrições irregulares deve recair:
I na inscrição mais recente, efetuada contrariamente às instruções em vigor;
II na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor;
III naquela cujo título não haja sido entregue ao eleitor;
IV naquela cujo título não haja sido utilizado para o exercício do voto na última eleição;
V na mais antiga.
Logo, o primeiro caminho a se efetuar é saber se as inscrições geradas e envolvidas no
procedimento de verificação de duplicidade pertence a uma só eleitora, ou seja, se os dados
constantes para cada um número de inscrição são de um(a) mesmo(a) cidadão(ã).
Com esse objetivo de individualizar ou constatar a duplicidade de fato, o Cartório Eleitoral realizou
duas diligências.
Primeiro comparou os dados vinculados as duas inscrições, chegando-se à conclusão de que não
havia divergência entre eles. Vejamos os termos da certidão acostada no id. 1589060:
Analisando os documentos de identidade dos protocolos dos requerimentos de alistamento
eleitoral: 180250305201364924 de 03/05/2020 e 180250501201392769 de 05/05/2020, foi possível
verificar que as informações relativa à identidade RG 2896849-2 das supostas eleitoras, não há
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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verificar que as informações relativa à identidade RG 2896849-2 das supostas eleitoras, não há
divergência quanto ao número da identidade, quanto ao nome, às filiações materna e paterna e à
data de nascimento. (grifei).
Seguindo, a serventia eleitoral conclui que realmente se trata de uma duplicidade de fato,
afirmando:
Os dados convergem para uma única eleitora. Evidenciando-se a ocorrência de duplicidade de
inscrições, 037782581848 (protocolo 180250305201364924 de 03/05/2020 ), situação liberada , e
a 03782641899 ( protocolo 180250505201392769 de 05/05/2020 ) , situação não liberada, inscritos
no Sistema Título Net, atendidas pelo mesmo operador que não se ateve ao fato da existência de
dois protocolos para uma mesma eleitora. (grifei).
Em um segundo momento (além dessa análise de dados, que já seria suficiente para inferir que o
caso em análise se tratava de duas inscrições geradas para uma mesma pessoa), o Cartório
Eleitoral ainda entrou em contato com a requerente, por meio do número de telefone que se repetia
no formulário das duas inscrições (id. 1588754).
Na ocasião, a eleitora KAMILY SOARES SANTOS relatou que diante do fato do sistema não ter
emitido a confirmação do primeiro pedido, enviou uma outra solicitação.
O relato acima consubstancia o raciocínio anterior de que se trata de uma mesma eleitora e,
portanto, estamos diante de um caso que requer o emprego do art. 40 da Resolução-TSE nº 21.538
/2003 para a resolução do caso.
Logo, o segundo passo é saber qual é a inscrição eleitoral mais recente e a mais antiga, de forma
que possamos avaliar a empregabilidade do inciso primeiro (cancelamento da inscrição mais
recente) do art. 40 regulamentação eleitoralista.
Analisando com cautela a certificação realizada pelo servidor cartorário (id. 1589060), percebemos
que existem dois protocolos com duas datas diferentes, vejamos:
Evidenciando-se a ocorrência de duplicidade de inscrições, 037782581848 (protocolo
180250305201364924 de 03/05/2020), situação liberada , e a 03782641899 ( protocolo
180250505201392769 de 05/05/2020)
Temos um protocolo datado de 03/05/2020, que é o de número 180250305201364924.
E existe o protocolo do dia 05/05/2020, cujo número é 180250505201392769.
Da análise da mesma certificação realizada pelo servidor, percebe-se que a inscrição eleitoral
vinculada ao protocolo do dia 03/05/2020 é a de número 0377 8258 1848 (protocolo
180250305201364924) .
Já a inscrição eleitoral correspondente ao protocolo do dia 05/05/2020 é a de número 0378 2641
1899 (protocolo 180250505201392769).
Assim, temos que a inscrição eleitoral mais recente é a de número 0378 2641 1899 , enquanto que
a mais antiga é a de número 0377 8258 1848, o que determina o emprego da regra do inciso I do
art. 40 da Resolução-TSE nº 21.538/2003 para a resolução do caso, ou seja, deve-se ser
cancelada a inscrição eleitoral mais recente, pois não é permitido a vinculação de mais de uma
inscrição eleitoral a um(a) mesmo(a) cidadão(ã).
Por todo o exposto, nos termos do art. 40, I, da Resolução-TSE nº 21.538/2003, acompanhando o
parecer do Ministério Público Eleitoral, DETERMINO:
1) O CANCELAMENTO da inscrição eleitoral 0378 8264.1899;
2) A REGULARIZAÇÃO da inscrição eleitoral 0377 8258 1848.
Realize-se de imediato o lançamento desta decisão no sistema próprio.
P.R.I.C.
Ciência desta decisão ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquive-se com as cautelas de praxe.
Pontes e Lacerda-MT, 25 de junho de 2020.
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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Pontes e Lacerda-MT, 25 de junho de 2020.
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
Juiz Eleitoral - 25ªZE

ATOS DA 27ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600013-53.2020.6.11.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE JUARA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600013-53.2020.6.11.0027 / 027ª ZONA
ELEITORAL DE JUARA MT
REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Advogado do(a) REQUERENTE: GLEYSON PAGLIOCO DA CRUZ - MT12783/O
DESPACHO
Vistos,
Defiro a cota ministerial (ID 1780004), e determino a notificação da agremiação partidária para
apresentação dos extratos bancários da movimentação financeira referente ao exercício 2019 ou
justificativa plausível, no prazo de 3(três) dias, nos termos do art 45, VII, da Res. TSE nº 23.546
/2017.
Após, decorrido o prazo, em sendo apresentados os extratos bancários ou mesmo justificativa,
abram-se novas vistas ao ilustre representante do Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
ALEXANDRE SÓCRATES MENDES
Juiz Eleitoral

ATOS DA 32ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0000030-60.2019.6.11.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0000030-60.2019.6.11.0032 / 032ª ZONA
ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT, DIRETORIO MUNICIPAL DO
PARTIDO REPUBLICANOS DA ORDEM SOCIAL - PROS, PARTIDO DA REPUBLICA - PR
EDITAL Nº 31/2020
MIGRAÇÃO PROCESSO PJE
A Excelentíssima Senhora Dra. Thatiana dos Santos, MMª. Juíza da 32ª Zona Eleitoral, Município
de Cláudia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos
da Portaria TSE n.º 247/2020 e Resolução TRE-MT n.º 2.467/2020, o presente feito, originalmente
autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP, foi migrado para o
sistema de Processo Judicial Eletrônico PJe.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Eu, Valdiney Rondon
Maidana Gomes, chefe de cartório, digitei e subscrevo, nos termos da portaria nº 3/2017/32ZE.
Cláudia, 25 de junho de 2020.
Valdiney Rondon Maidana Gomes
Chefe de Cartório

PROCESSO 0000035-82.2019.6.11.0032
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PROCESSO 0000035-82.2019.6.11.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0000035-82.2019.6.11.0032 / 032ª ZONA
ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS, PSC PARTIDO SOCIAL
CRISTAO,

PSD

-

PARTIDO

SOCIAL

DEMOCRATICO,

PARTIDO

REPUBLICANO

PROGRESSISTA - PRP
REQUERENTE: PARTIDO POLITICO SOLIDARIEDADE
Advogado do(a) REQUERENTE: ISRAEL BULGARELLI GRELAK - MT22540/O
EDITAL Nº 36/2020
MIGRAÇÃO PROCESSO PJE
A Excelentíssima Senhora Dra. Thatiana dos Santos, MMª. Juíza da 32ª Zona Eleitoral, Município
de Cláudia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos
da Portaria TSE n.º 247/2020 e Resolução TRE-MT n.º 2.467/2020, o presente feito, originalmente
autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP, foi migrado para o
sistema de Processo Judicial Eletrônico PJe.
Assim, fica(m) INTIMADO(S) o(s) respectivo(s) advogado(s) dos autos para, se for o caso, ratificar
o cadastramento no PJe, se realizado pela unidade eleitoral, no prazo de 10 (dez) dias, em
consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso V, da Portaria TSE nº 247/2020.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Eu, Valdiney Rondon
Maidana Gomes, chefe de cartório, digitei e subscrevo, nos termos da portaria nº 3/2017/32ZE.
Cláudia, 25 de junho de 2020.
Valdiney Rondon Maidana Gomes
Chefe de Cartório

PROCESSO 0000034-97.2019.6.11.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0000034-97.2019.6.11.0032 / 032ª ZONA
ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA WERNER BILHALVA - MT12222/O
REQUERENTE: PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - MT19958/O
EDITAL Nº 35/2020
MIGRAÇÃO PROCESSO PJE
A Excelentíssima Senhora Dra. Thatiana dos Santos, MMª. Juíza da 32ª Zona Eleitoral, Município
de Cláudia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos
da Portaria TSE n.º 247/2020 e Resolução TRE-MT n.º 2.467/2020, o presente feito, originalmente
autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP, foi migrado para o
sistema de Processo Judicial Eletrônico PJe.
Assim, fica(m) INTIMADO(S) o(s) respectivo(s) advogado(s) dos autos para, se for o caso, ratificar
o cadastramento no PJe, se realizado pela unidade eleitoral, no prazo de 10 (dez) dias, em
consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso V, da Portaria TSE nº 247/2020.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Eu, Valdiney Rondon
Maidana Gomes, chefe de cartório, digitei e subscrevo, nos termos da portaria nº 3/2017/32ZE.
Cláudia, 25 de junho de 2020.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Cláudia, 25 de junho de 2020.
Valdiney Rondon Maidana Gomes
Chefe de Cartório

PROCESSO 0000031-45.2019.6.11.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0000031-45.2019.6.11.0032 / 032ª ZONA
ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE:

PARTIDO

DA

SOCIAL

DEMOCRACIA

BRASILEIRA,

PARTIDO

DOS

TRABALHADORES
EDITAL Nº 32/2020 MIGRAÇÃO PROCESSO PJE
A Excelentíssima Senhora Dra. Thatiana dos Santos, MMª. Juíza da 32ª Zona Eleitoral, Município
de Cláudia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos
da Portaria TSE n.º 247/2020 e Resolução TRE-MT n.º 2.467/2020, o presente feito, originalmente
autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP, foi migrado para o
sistema de Processo Judicial Eletrônico PJe.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Eu, Valdiney Rondon
Maidana Gomes, chefe de cartório, digitei e subscrevo, nos termos da portaria nº 3/2017/32ZE.
Cláudia, 25 de junho de 2020.
Valdiney Rondon Maidana Gomes
Chefe de Cartório

PROCESSO 0000033-15.2019.6.11.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0000033-15.2019.6.11.0032 / 032ª ZONA
ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CLAUDIA - MT - MUNICIPAL
Advogado do(a) REQUERENTE: JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - MT21114/O
REQUERENTE: PP PARTIDO PROGRESSISTA
Advogado do(a) REQUERENTE: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - MT14517/O
REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB
EDITAL Nº 34/2020
MIGRAÇÃO PROCESSO PJE
A Excelentíssima Senhora Dra. Thatiana dos Santos, MMª. Juíza da 32ª Zona Eleitoral, Município
de Cláudia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos
da Portaria TSE n.º 247/2020 e Resolução TRE-MT n.º 2.467/2020, o presente feito, originalmente
autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP, foi migrado para o
sistema de Processo Judicial Eletrônico PJe.
Assim, fica(m) INTIMADO(S) o(s) respectivo(s) advogado(s) dos autos para, se for o caso, ratificar
o cadastramento no PJe, se realizado pela unidade eleitoral, no prazo de 10 (dez) dias, em
consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso V, da Portaria TSE nº 247/2020.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Eu, Valdiney Rondon
Maidana Gomes, chefe de cartório, digitei e subscrevo, nos termos da portaria nº 3/2017/32ZE.
Cláudia, 25 de junho de 2020.
Valdiney Rondon Maidana Gomes
Chefe de Cartório

PROCESSO 0000032-30.2019.6.11.0032
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PROCESSO 0000032-30.2019.6.11.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0000032-30.2019.6.11.0032 / 032ª ZONA
ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: P.M.D.B - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO, PR PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO MUNICIPAL DE MARCELANDIA, PTB - PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO, PRB- PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, DIRETORIO
MUNICIPAL DO PARTIDO REPUBLICANOS DA ORDEM SOCIAL - PROS, PARTIDO VERDE PV - NACIONAL
EDITAL Nº 33/2020
MIGRAÇÃO PROCESSO PJE
A Excelentíssima Senhora Dra. Thatiana dos Santos, MMª. Juíza da 32ª Zona Eleitoral, Município
de Cláudia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos
da Portaria TSE n.º 247/2020 e Resolução TRE-MT n.º 2.467/2020, o presente feito, originalmente
autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP, foi migrado para o
sistema de Processo Judicial Eletrônico PJe.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Eu, Valdiney Rondon
Maidana Gomes, chefe de cartório, digitei e subscrevo, nos termos da portaria nº 3/2017/32ZE.
Cláudia, 25 de junho de 2020.
Valdiney Rondon Maidana Gomes
Chefe de Cartório

ATOS DA 39ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600019-24.2020.6.11.0039
JUSTIÇA ELEITORAL 039ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600019-24.2020.6.11.0039 / 039ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
REQUERENTE: COMITE MUNICIPAL DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DE CUIABA
RESPONSÁVEL: MARILANE ALVES COSTA, IVANE INEZ PIAIA, EDSON ANGELO DA SILVA,
JANETE OLIVEIRA DE CARVALHO
Advogados do(a) REQUERENTE: CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - MT19856/O, ESTACIO
CHAVES DE SOUZA - MT19825/O Advogados do(a) RESPONSÁVEL: CAIO ALEXANDRE
OJEDA DA SILVA - MT19856/O, ESTACIO CHAVES DE SOUZA - MT19825/O Advogados do(a)
RESPONSÁVEL: CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - MT19856/O, ESTACIO CHAVES DE
SOUZA - MT19825/O Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ESTACIO CHAVES DE SOUZA MT19825/O Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ESTACIO CHAVES DE SOUZA - MT19825/O
DESPACHO Vistos. Intime-se o partido requerente para, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca
do parecer ministerial de ID nº 1827966, bem como reenviar o arquivo de prestação de contas
seguindo as orientações contidas no documento de ID nº 1904244, a fim de possibilitar a recepção
do arquivo da prestação de contas no sistema próprio e divulgação dos dados da prestação de
contas na internet.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva
Juíza Eleitoral

INTIMAÇÕES
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INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600032-72.2020.6.11.0055
JUSTIÇA ELEITORAL 039ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600032-72.2020.6.11.0055 / 039ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
RESPONSÁVEL: LUIS CLAUDIO DE MAGALHAES
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: SILVERIO SOARES DE MORAES - MT12006/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
DESPACHO Defiro o requerimento ministerial (ID 1831629), determinando que o requerente junte,
no prazo de 10 dias, os extratos bancários de todo o período da campanha, sob pena de o pedido
de regularização ser indeferido. Cuiabá, 25 de junho de 2020. Gabriela Carina Knaul de
Albuquerque e Silva Juíza Eleitoral

ATOS DA 41ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0000058-79.2011.6.11.0041
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 46/2020/ZE41
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000058-79.2011.6.11.0041
EXEQUENTE: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 1ª REGIÃO
EXECUTADOS: PARTIDO POLÍTICO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE RESERVA DO CABAÇAL
/MT E PAULO CASTRO DA SILVA
ADVOGADOS RESPONSÁVEIS: ALICE BERNADETE PARRA MERINO MT 12669 E VICENTE
ANDREOTTO JUNIOR MT 9207
O Excelentíssimo Senhor Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva, MM. Juiz Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral,
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 TSE nº 247/2020 e Resolução
TRE-MT nº 2.467/2020.
Dessa forma, ficam intimados os respectivos advogados dos autos para ratificarem o
cadastramento, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso
V, da Portaria TSE nº 247/2020.
Dado e passado nesta 41ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, aos vinte e seis dias do mês de junho
de dois mil e vinte. Eu, _____, Adriana Soares da Silva, Analista Judiciário, digitei e conferi o
presente edital, o qual subscrevo por delegação, nos termos da Portaria nº 04/2020/41ZE/MT.
Araputanga/MT, 26 de junho de 2020.
Adriana Soares da Silva
Analista Judiciário

PROCESSO 0000166-30.2019.6.11.0041
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 45/2020/ZE41
PETIÇÃO CÍVEL Nº 0000166-30.2019.6.11.0041
REQUERENTES: PARTIDO PROGRESSISTA PP DE JAURU/MT, CARLOS EDUARDO BENTO
PEREIRA E JOÃO AUGUSTO CARRIJO
ADVOGADO RESPONSÁVEL: GILMAR ALVES FERREIRA MT 7092/B
REQUERIDO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DE ARAPUTANGA/MT
O Excelentíssimo Senhor Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva, MM. Juiz Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral,
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O Excelentíssimo Senhor Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva, MM. Juiz Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral,
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 TSE nº 247/2020 e Resolução
TRE-MT nº 2.467/2020.
Dessa forma, fica intimado o respectivo advogado 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 TSE
nº 247/2020.
Dado e passado nesta 41ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, aos vinte e cinco dias do mês de junho
de dois mil e vinte. Eu, _____, Adriana Soares da Silva, Analista Judiciário, digitei e conferi o
presente edital, o qual subscrevo por delegação, nos termos da Portaria nº 04/2020/41ZE/MT.
Araputanga/MT, 25 de junho de 2020.
Adriana Soares da Silva
Analista Judiciário

PROCESSO 0000173-22.2019.6.11.0041
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 47/2020/ZE41
PETIÇÃO CÍVEL Nº 0000173-22.2019.6.11.0041
REQUERENTES: REPUBLICANOS DE JAURU/MT, GILMAR FARJADO DE MELO E ELDER
RENAN FERRAZ ALCANTARA
ADVOGADO RESPONSÁVEL: THUCYDIDES FRANCISCO CONCEIÇÃO ALVARES MT 4552
REQUERIDO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DE ARAPUTANGA/MT
O Excelentíssimo Senhor Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva, MM. Juiz Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral,
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 TSE nº 247/2020 e Resolução
TRE-MT nº 2.467/2020.
Dessa forma, fica intimado o respectivo advogado 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 TSE
nº 247/2020.
Dado e passado nesta 41ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, aos vinte e seis dias do mês de junho
de dois mil e vinte. Eu, _____, Adriana Soares da Silva, Analista Judiciário, digitei e conferi o
presente edital, o qual subscrevo por delegação, nos termos da Portaria nº 04/2020/41ZE/MT.
Araputanga/MT, 26 de junho de 2020.
Adriana Soares da Silva
Analista Judiciário

PROCESSO 0000172-37.2019.6.11.0041
EDITAL DE INTIMAÇÃO N. 48/2020/ZE41
PETIÇÃO CÍVEL Nº 0000172-37.2019.6.11.0041
REQUERENTES: REPUBLICANOS DE JAURU/MT, GILMAR FARJADO DE MELO E ELDER
RENAN FERRAZ ALCANTARA
ADVOGADO RESPONSÁVEL: THUCYDIDES FRANCISCO CONCEIÇÃO ALVARES MT 4552
REQUERIDO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DE ARAPUTANGA/MT
O Excelentíssimo Senhor Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva, MM. Juiz Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral,
no uso de suas atribuições,
FAZ SABER aos interessados que o presente feito, originariamente autuado no Sistema de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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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 TSE nº 247/2020 e Resolução
TRE-MT nº 2.467/2020.
Dessa forma, fica intimado o respectivo advogado 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 TSE
nº 247/2020.
Dado e passado nesta 41ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, aos vinte e seis dias do mês de junho
de dois mil e vinte. Eu, _____, Adriana Soares da Silva, Analista Judiciário, digitei e conferi o
presente edital, o qual subscrevo por delegação, nos termos da Portaria nº 04/2020/41ZE/MT.
Araputanga/MT, 26 de junho de 2020.
Adriana Soares da Silva
Analista Judiciário

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600023-55.2020.6.11.0041
PETIÇÃO CÍVEL Nº 0600023-55.2020.6.11.0041
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE INDIAVAÍ/MT
ADVOGADO DO REQUERENTE: JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - MT8486/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DE ARAPUTANGA/MT
DESPACHO
Vistos.
Trata-se de pedido de prestações de contas relativas aos exercícios financeiros de 2017, 2018 e
2019 e às Eleições Gerais de 2018, formulado pelo Partido Progressista - PP de Indiavaí/MT.
Ante o teor da informação de ID 1536999, foi proferido despacho concedendo ao prestador de
contas o prazo de 03 (três) dias para emendar a inicial, sob pena de extinção sem resolução do
mérito, o qual decorreu in albis, conforme certidão de ID 1845607.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela extinção do feito sem resolução do mérito (ID
1872044).
Ato contínuo, o prestador de contas apresentou intempestivamente a petição de ID 1884526,
requerendo a análise, nestes autos, da prestação de conta referente ao exercício financeiro de
2017.
In casu, a emenda à petição inicial se deu de forma extemporânea. No entanto, em respeito aos
princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, não obstante a
manifestação ministerial de ID 1872044, recebo a emenda à inicial de ID 696840.
Retifique-se a autuação para constar, como objeto processual, o requerimento de regularização da
situação de inadimplência de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2017.
Proceda o Cartório Eleitoral à expedição de edital, à juntada de extratos bancários que tenham
sido enviados para a Justiça Eleitoral, à análise técnica e, após, vista ao Ministério Público
Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Araputanga/MT, 26 de junho de 2020. ÍTALO OSVALDO
ALVES DA SILVA Juiz Eleitoral - 41ª ZE

PROCESSO 0600032-17.2020.6.11.0041
PETIÇÃO CÍVEL Nº 0600032-17.2020.6.11.0041
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DO MUNICÍPIO DE RESERVA DO
CABAÇAL/MT, JONAS CAMPOS VIEIRA E ADÃO VULPI SANTANA
ADVOGADA DOS REQUERENTES: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - MT14517/O
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ADVOGADA DOS REQUERENTES: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - MT14517/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DE ARAPUTANGA/MT
DESPACHO
Trata-se de requerimento de regularização da situação de inadimplência de prestação de contas
referente à arrecadação e aplicação de recursos financeiros durante o exercício financeiro de 2016
pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB de Reserva do Cabaçal/MT.
O órgão partidário em epígrafe encontra-se inativo, conforme consulta ao Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP (ID 1563500), razão pela qual, conforme
determina o art. 28, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, a prestação de contas deve ser
realizada pelo órgão hierarquicamente superior.
Oportunizada a regularização da representação processual, o Partido requerente manifestou-se no
ID 1788519, reportando-se às procurações juntadas no ID 1544298, as quais foram outorgadas
pelo presidente e pelo tesoureiro responsáveis à época pelo órgão partidário municipal, assim
como pela "Comissão Provisória Municipal Progressista de Reserva do Cabaçal/MT".
Cumpre salientar que as procurações outorgadas pelas pessoas físicas Jonas Campos Vieira e
Adão Vulp Santana, em nome próprio, não suprem a necessidade de atendimento do requisito da
constituição de advogado pelo partido político que presta contas, que, in casu, deve ser o Diretório
Estadual ou o Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro - PSB, dada a inatividade do órgão
de direção municipal do partido.
Não bastasse, nota-se que a procuração juntada aos autos foi outorgada em nome de outro partido
político.
Ante tais considerações, em homenagem ao princípio da primazia de julgamento de mérito, em
derradeira oportunidade, intime-se novamente a procuradora constituída pelo órgão partidário
inativo para regularizar a representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, com a juntada da
procuração outorgada pelo Diretório Estadual ou Nacional do PSB.
Cumprida a diligência acima, proceda-se à devida atualização da autuação, se necessário, e à
análise técnica.
Não cumprida a diligência, certifique-se o decurso do prazo e retornem os autos conclusos para
julgamento.
Publique-se. Cumpra-se. Araputanga/MT, 26 de junho de 2020. ÍTALO OSVALDO ALVES DA
SILVA Juiz Eleitoral - 41ª ZE

PROCESSO 0600033-02.2020.6.11.0041
PETIÇÃO CÍVEL Nº 0600033-02.2020.6.11.0041
REQUERENTES: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DO MUNICÍPIO DE RESERVA DO
CABAÇAL/MT, JONAS CAMPOS VIEIRA E PAULO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADA

RESPONSÁVEL:

TULIANE

PATRICE

FRANCHI

BARROS

-

MT14517/O

REQUERIDO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DE ARAPUTANGA/MT
DESPACHO
Trata-se de requerimento de regularização da situação de inadimplência de prestação de contas
referente à arrecadação e aplicação de recursos financeiros durante o exercício financeiro de 2012
pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB de Reserva do Cabaçal/MT.
O órgão partidário em epígrafe encontra-se inativo, conforme consulta ao Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP (ID 1564683), razão pela qual, conforme
determina o art. 28, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, a prestação de contas deve ser
realizada pelo órgão hierarquicamente superior.
Oportunizada a regularização da representação processual, o Partido requerente manifestou-se no
ID 1788396, reportando-se às procurações juntadas no ID 1544160, as quais foram outorgadas
pelo presidente e pelo tesoureiro responsáveis à época pelo órgão partidário municipal, assim
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pelo presidente e pelo tesoureiro responsáveis à época pelo órgão partidário municipal, assim
como pela "Comissão Provisória Municipal Progressista de Reserva do Cabaçal/MT".
Cumpre salientar que as procurações outorgadas pelas pessoas físicas Jonas Campos Vieira e
Paulo Lopes de Oliveira, em nome próprio, não suprem a necessidade de atendimento do requisito
da constituição de advogado pelo partido político que presta contas, que, in casu, deve ser o
Diretório Estadual ou o Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro - PSB, dada a inatividade
do órgão de direção municipal do partido.
Não bastasse, nota-se que a procuração juntada aos autos foi outorgada em nome de outro partido
político.
Ante tais considerações, em homenagem ao princípio da primazia de julgamento de mérito, em
derradeira oportunidade, intime-se novamente a procuradora constituída pelo órgão partidário
inativo para regularizar a representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, com a juntada da
procuração outorgada pelo Diretório Estadual ou Nacional do PSB.
Cumprida a diligência acima, proceda-se à devida atualização da autuação, se necessário, e à
análise técnica.
Não cumprida a diligência, certifique-se o decurso do prazo e retornem os autos conclusos para
julgamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Araputanga/MT, 26 de junho de 2020.
ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA
Juiz Eleitoral - 41ª ZE

PROCESSO 0600040-91.2020.6.11.0041
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA Nº 0600040-91.2020.6.11.0041
REQUERENTE: SILVANA MARQUES DE AQUINO
ADVOGADA DA REQUERENTE: VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - MT11247/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DE ARAPUTANGA/MT
SENTENÇA
Trata-se de pedido de inclusão em lista especial de filiados, formulado pela eleitora SILVANA
MARQUES DE AQUINO, inscrição eleitoral nº 011690081899, que se viu prejudicada em face da
não inclusão de seu nome na lista de filiados do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
de Figueirópolis D'Oeste/MT, no prazo legal, ocorrida em 29/03/2020, quando solicitou o
cancelamento de sua desfiliação anteriormente requerida, no dia 16/03/2020, com vistas a sua
filiação a outro partido, cuja criação não fora aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral, conforme
documento de ID 1833119 .
A eleitora alega, em síntese, que, no dia 15/06/2020, recebeu a informação de que seu nome não
fora incluído na lista especial da referida agremiação partidária devido a problemas na senha de
acesso ao sistema FILIAWEB. Requer que seja determinado ao PSDB de Figueirópolis D'Oeste
/MT que proceda à inclusão de seu nome na lista especial de filiados, no prazo legal, para que
possa ser candidata nas eleições deste ano ou, caso não tenha sido regularizada a senha de
acesso ao sistema FILIAWEB, que a inclusão pleiteada seja feita pelo Cartório Eleitoral.
É o sucinto relatório. Decido.
Ab initio, registre-se que o período de entrega das relações de filiados pelos partidos encerrou-se
no dia 15/04/2020, de modo que eventuais correções que porventura sejam necessárias somente
serão processadas mediante listas especiais, nos casos de comprovada desídia ou má-fé por parte
do Partido Político, consoante art. 11, §2º, da Resolução TSE nº 23.596/2019 e art. 19, §2º, da Lei
nº 9.096/1995.
De acordo com o cronograma estabelecido pela Portaria TSE nº 357, de 02 de junho de 2020, o
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digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2020 - n. 3190

Cuiabá, segunda-feira, 29 de junho de 2020

32

De acordo com o cronograma estabelecido pela Portaria TSE nº 357, de 02 de junho de 2020, o
último dia para inserção do nome do filiado prejudicado na relação especial de filiados pelos
partidos via FILIA foi dia 16/06/2020 e o último dia para autorização pelo cartório Eleitoral de
processamento de relação especial foi dia 19/06/2020. Na medida em que o requerimento da
requerente foi protocolizado apenas no dia 22/06/2020, patente a impossibilidade de acolhimento
do pedido de processamento da lista especial.
Ademais, o documento de ID 1833121 demonstra que o PSDB de Figueirópolis D'Oeste/MT
informou à requerente, no dia 02/04/2020, que o Diretório Municipal não estava completo em sua
composição e que, por isso, não obteve junto ao sistema FILIA a senha para a inserção dos précandidatos a um cargo eletivo nas eleições de 2020.
Com efeito, houve tempo hábil para que a requerente apresentasse tempestivamente o pedido de
inclusão de seu nome em lista especial, o que, independentemente de senha de acesso ao
sistema FILIA pelo Diretório Municipal, poderia ser realizado pelos diretórios superiores, a teor do
disposto no art. 19, §4º, da Lei nº 9.096/1995 (incluído pela Lei nº 13.877/2019) e do art. 3º da
Resolução TSE 23.596/2019.
Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido constante da inicial, dada a intempestividade da
pretensão da requerente.
Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquivem-se oportunamente os autos, com as
cautelas de praxe.
Araputanga/MT, 26 de junho de 2020.
ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA
Juiz Eleitoral - 41ª ZE

PROCESSO 0600041-76.2020.6.11.0041
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA Nº 0600041-76.2020.6.11.0041
REQUERENTE: JOÃO RAPOSA FILHO
ADVOGADA DA REQUERENTE: VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - MT11247/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DE ARAPUTANGA/MT
SENTENÇA
Trata-se de pedido de inclusão em lista especial de filiados, formulado pelo eleitor JOÃO RAPOSA
FILHO, inscrição eleitoral nº 015334441899, que se viu prejudicado em face da não inclusão de
seu nome na lista de filiados do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de Figueirópolis
D'Oeste/MT, no prazo legal, ocorrida em 29/03/2020, quando solicitou o cancelamento de sua
desfiliação anteriormente requerida, no dia 16/03/2020, com vistas a sua filiação a outro partido,
cuja criação não fora aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral, conforme documento de ID
1834964.
O eleitor alega, em síntese, que, no dia 15/06/2020, recebeu a informação de que seu nome não
fora incluído na lista especial da referida agremiação partidária devido a problemas na senha de
acesso ao sistema FILIAWEB. Requer que seja determinado ao PSDB de Figueirópolis D'Oeste
/MT que proceda à inclusão de seu nome na lista especial de filiados, no prazo legal, para que
possa ser candidata nas eleições deste ano ou, caso não tenha sido regularizada a senha de
acesso ao sistema FILIAWEB, que a inclusão pleiteada seja feita pelo Cartório Eleitoral.
É o sucinto relatório. Decido.
Ab initio, registre-se que o período de entrega das relações de filiados pelos partidos encerrou-se
no dia 15/04/2020, de modo que eventuais correções que porventura sejam necessárias somente
serão processadas mediante listas especiais, nos casos de comprovada desídia ou má-fé por parte
do Partido Político, consoante art. 11, §2º, da Resolução TSE nº 23.596/2019 e art. 19, §2º, da Lei
nº 9.096/1995.
De acordo com o cronograma estabelecido pela Portaria TSE nº 357, de 02 de junho de 2020, o
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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De acordo com o cronograma estabelecido pela Portaria TSE nº 357, de 02 de junho de 2020, o
último dia para inserção do nome do filiado prejudicado na relação especial de filiados pelos
partidos via FILIA foi dia 16/06/2020 e o último dia para autorização pelo cartório Eleitoral de
processamento de relação especial foi dia 19/06/2020. Na medida em que o requerimento do
requerente foi protocolizado apenas no dia 22/06/2020, patente a impossibilidade de acolhimento
do pedido de processamento da lista especial.
Ademais, o documento de ID 1834969 demonstra que o PSDB de Figueirópolis D'Oeste/MT
informou ao requerente, no dia 02/04/2020, que o Diretório Municipal não estava completo em sua
composição e que, por isso, não obteve junto ao sistema FILIA a senha para a inserção dos précandidatos a um cargo eletivo nas eleições de 2020.
Com efeito, houve tempo hábil para que o requerente apresentasse tempestivamente o pedido de
inclusão de seu nome em lista especial, o que, independentemente de senha de acesso ao
sistema FILIA pelo Diretório Municipal, poderia ser realizado pelos diretórios superiores, a teor do
disposto no art. 19, §4º, da Lei nº 9.096/1995 (incluído pela Lei nº 13.877/2019) e do art. 3º da
Resolução TSE 23.596/2019.
Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido constante da inicial, dada a intempestividade da
pretensão do requerente.
Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquivem-se oportunamente os autos, com as
cautelas de praxe.
Araputanga/MT, 26 de junho de 2020.
ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA
Juiz Eleitoral - 41ª ZE

PROCESSO 0600039-09.2020.6.11.0041
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA Nº 0600039-09.2020.6.11.0041
REQUERENTE: HELIO ROVEDA DE AQUINO
ADVOGADA DO REQUERENTE: VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - MT11247/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DE ARAPUTANGA/MT
SENTENÇA
Trata-se de pedido de inclusão em lista especial de filiados, formulado pelo eleitor HELIO ROVEDA
DE AQUINO, inscrição eleitoral nº 011692131880, que se viu prejudicado em face da não inclusão
de seu nome na lista de filiados do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB de
Figueirópolis D'Oeste/MT, no prazo legal, ocorrida em 29/03/2020, quando solicitou o
cancelamento de sua desfiliação anteriormente requerida, no dia 16/03/2020, com vistas a sua
filiação a outro partido, cuja criação não fora aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral, conforme
documentos de IDs 1831208 e 1831212 .
O eleitor alega, em síntese, que, no dia 15/06/2020, recebeu a informação de que seu nome não
fora incluído na lista especial da referida agremiação partidária devido a problemas na senha de
acesso ao sistema FILIAWEB. Requer que seja determinado ao PSDB de Figueirópolis D'Oeste
/MT que proceda à inclusão de seu nome na lista especial de filiados, no prazo legal, para que
possa ser candidato nas eleições deste ano ou, caso não tenha sido regularizada a senha de
acesso ao sistema FILIAWEB, que a inclusão pleiteada seja feita pelo Cartório Eleitoral.
É o sucinto relatório. Decido.
Ab initio, registre-se que o período de entrega das relações de filiados pelos partidos encerrou-se
no dia 15/04/2020, de modo que eventuais correções que porventura sejam necessárias somente
serão processadas mediante listas especiais, nos casos de comprovada desídia ou má-fé por parte
do Partido Político, consoante art. 11, §2º, da Resolução TSE nº 23.596/2019 e art. 19, §2º, da Lei
nº 9.096/1995.
De acordo com o cronograma estabelecido pela Portaria TSE nº 357, de 02 de junho de 2020, o
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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De acordo com o cronograma estabelecido pela Portaria TSE nº 357, de 02 de junho de 2020, o
último dia para inserção do nome do filiado prejudicado na relação especial de filiados pelos
partidos via FILIA foi dia 16/06/2020 e o último dia para autorização pelo cartório Eleitoral de
processamento de relação especial foi dia 19/06/2020. Na medida em que o requerimento do
requerente foi protocolizado apenas no dia 22/06/2020, patente a impossibilidade de acolhimento
do pedido de processamento da lista especial.
Ademais, o documento de ID 1831216 demonstra que o PSDB de Figueirópolis D'Oeste/MT
informou ao requerente, no dia 02/04/2020, que o Diretório Municipal não estava completo em sua
composição e que, por isso, não obteve junto ao sistema FILIA a senha para a inserção dos précandidatos a um cargo eletivo nas eleições de 2020.
Com efeito, houve tempo hábil para que o requerente apresentasse tempestivamente o pedido de
inclusão de seu nome em lista especial, o que, independentemente de senha de acesso ao
sistema FILIA pelo Diretório Municipal, poderia ser realizado pelos diretórios superiores, a teor do
disposto no art. 19, §4º, da Lei nº 9.096/1995 (incluído pela Lei nº 13.877/2019) e do art. 3º da
Resolução TSE 23.596/2019.
Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido constante da inicial, dada a intempestividade da
pretensão do requerente.
Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquivem-se oportunamente os autos, com as
cautelas de praxe.
Araputanga/MT, 26 de junho de 2020.
ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA
Juiz Eleitoral - 41ª ZE

ATOS DA 45ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE.
PORTARIA Nº 8/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 45ª Zona Eleitoral, Dr. MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS,
municípios de Alto Garças e Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais e na forma da Lei etc.
Considerando a Lei Municipal nº 80 de 15 de março de 1.982, que fixou o dia 29 de junho como
feriado no Município de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, em comemoração ao dia de São
Pedro Apóstolo, padroeiro da cidade;
RESOLVE:
Art. 1º. Suspender o expediente do Cartório Eleitoral no dia 29 de junho de 2020 (segunda-feira).
Art. 2º. Suspender os prazos processuais, ficando os mesmos prorrogados para o primeiro dia útil
seguinte, qual seja, dia 30 de junho de 2020 (terça-feira).
Publique-se.
Registre-se.
Pedra Preta/MT, 26 de junho de 2020.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

ATOS DA 48ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600017-27.2020.6.11.0048

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. 3190

Cuiabá, segunda-feira, 29 de junho de 2020

35

PROCESSO 0600017-27.2020.6.11.0048
JUSTIÇA ELEITORAL 048ª ZONA ELEITORAL DE COTRIGUAÇU MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600017-27.2020.6.11.0048 / 048ª ZONA
ELEITORAL DE COTRIGUAÇU MT
REQUERENTE: DIOGO ORBEN
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - MT11681/O
DESPACHO
Vistos.
Considerando a apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do
exercício de 2019 pelo órgão partidário municipal ID 1888596, DETERMINO a realização
sucessiva dos atos processuais listados no artigo 44, incisos I ao VIII, da Resolução do TSE nº
23.604/2019; Caso necessário, intime-se o órgão partidário e seus responsáveis para a juntada de
documentos e/ou esclarecimentos acerca de irregularidades porventura existentes, emitindo-se, ao
final, parecer conclusivo; Vistas ao Ministério Público Eleitoral; Após, conclusos.
Cotriguaçu/MT, 25 de junho de 2020.
Dante Rodrigo Aranha da Silva
Juiz Eleitoral 48ª ZE/MT

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600070-05.2020.6.11.0049
JUSTIÇA ELEITORAL 049ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA GRANDE MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600070-05.2020.6.11.0049 / 049ª ZONA ELEITORAL DE
VÁRZEA GRANDE MT
INTERESSADO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA GRANDE MT
INTERESSADOS:

LUIZ

CARLOS

ALVES

RODRIGUES,

PARTIDO

DO

MOVIMENTO

DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB, 19 - PODEMOS - VARZEA GRANDE - MT - MUNICIPAL
SENTENÇA
Trata-se de pedido de inclusão em lista especial do partido MDB de Várzea Grande, requerida pelo
eleitor Luiz Carlos Alves Rodrigues, via e-mail de terceiros.
Alega o requerente que solicitou regularização de sua filiação ao Partido MDB de Várzea Grande e
exclusão de sua filiação ao Partido PODEMOS de Várzea Grande, mas que o resultado até o
momento não está de acordo com o pleito requerido. Segundo documentos juntados pela
Serventia eleitoral, o requerente está regularmente filiado ao Partido PODEMOS em 03/04/2020 e
com filiação cancelada no Partido MDB em 02/04/2020, de acordo com registros oficiais do TSE no
Sistema FILIA da Justiça Eleitoral.
O Chefe da Serventia Eleitoral acostou certidão aos autos (doc. 1732965) destacando que, após
intimados via e-mail, os partidos se manifestaram também via e-mail.
Assim, considerando que o prazo para autorizar a lista especial de filiados pelo sistema FILIA
encerrou-se em 19 de junho de 2020, vieram-me os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
Conforme determina o §2°, do art. 19, da Lei 9.096/95 os prejudicados por desídia ou má-fé
poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a sua inclusão na lista de filiados do partido:
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a
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e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a
relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos
títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o caput deste artigo.
Assim, o eleitor não pode ser prejudicado diante da inércia do partido em enviar a lista de filiados
no prazo.
A Resolução TSE nº 23.596/2019, que dispõe sobre a filiação partidária, institui o Sistema de
Filiação Partidária (FILIA), disciplina o encaminhamento de dados pelos partidos políticos à Justiça
Eleitoral e dá outras providências, estabeleceu, em seu art. 16, que:
"Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em atendimento do disposto no § 2º
do art. 11 desta resolução, serão processadas em procedimento próprio nos meses de junho e
dezembro.
§ 1º O pedido a que se refere o caput deste artigo deverá ser encaminhado ao juízo do domicílio
eleitoral do filiado, que decidirá a respeito da determinação ao partido para fins de submissão pelo
FILIA da relação de filiados para processamento especial.
§ 2º Deferido o pedido de que trata o § 1º deste artigo, o servidor do cartório eleitoral deverá
acessar o FILIA e autorizar o processamento especial da lista apresentada.
§ 3º O requerimento mencionado no § 2º do art. 11 desta resolução deverá ser autuado na classe
processual Filiação Partidária (FP).
Conforme certidão juntada aos autos pela Serventia Eleitoral, após intimados, os partidos se
manifestaram, destacando-se que o presidente do MDB respondeu não mais estar na presidência
do partido, mesmo tal informação constar no Sistema SGIP da Justiça Eleitoral, o que
impossibilitou o atendimento do pleito do requerente. O presidente do partido PODEMOS, após
intimado, respondeu não opor óbices à exclusão da filiação do requerente. Diante das informações
fornecidas, restou impossibilitado determinar ao partido MDB elaborar lista especial de filiação
incluindo o requerente, em tempo hábil.
Diante de todo o exposto, com fundamento nos arts. 16 e 17 da Resolução TSE nº 23.596/2019,
INDEFIRO o requerimento do Sr. Luiz Carlos Alves Rodrigues.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações e registros de praxe.
Várzea Grande, 23 de junho de 2020.
Eduardo Calmon de Almeida Cézar
Juiz Eleitoral

ATOS DA 55ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600036-46.2019.6.11.0055
JUSTIÇA ELEITORAL 055ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600036-46.2019.6.11.0055 / 055ª ZONA
ELEITORAL DE CUIABÁ MT
INTERESSADO: PAULO CESAR E SILVA, MARLENE GUILHERMINA ROSA DE AMORIM
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Advogado do(a) INTERESSADO: PATRICK SHARON DOS SANTOS - MT14712/O Advogado do
(a) REQUERENTE: PATRICK SHARON DOS SANTOS - MT14712/O
INTIMAÇÃO
Fica o prestador de contas intimado para, no prazo de 20 (vinte) dias, manifestar-se sobre o
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Fica o prestador de contas intimado para, no prazo de 20 (vinte) dias, manifestar-se sobre o
relatório de ID 1934921.
Cuiabá-MT, 26 de junho de 2020.
Andreia da Silva Noronha
Chefe de Cartório da 55ª ZE/MT

PROCESSO 0600027-84.2019.6.11.0055
JUSTIÇA ELEITORAL 055ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600027-84.2019.6.11.0055 / 055ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PTB DE CUIABA - MT
Advogado do(a) REQUERENTE: BRENO DE ALMEIDA CORREA - MT15802/O
INTIMAÇÃO
Fica o prestador de contas intimado para, no prazo de 20 (vinte) dias, manifestar-se sobre o
relatório de ID 1325879, bem como para apresentar procuração de constituição de advogado para
o partido e seus dirigentes partidários (presidente e tesoureiro), sob pena de as contas serem
julgadas como não prestadas.
Cuiabá-MT, 26 de junho de 2020.
Andreia da Silva Noronha
Chefe de Cartório da 55ª ZE/MT
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