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ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PROCESSO 0000087-82.2016.6.11.0000
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 57/2020/SAP/CRIP/SJ
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0000087-82.2016.6.11.0000
REQUERENTE: PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL DE MATO GROSSO ADVOGADO: BRENO DE ALMEIDA CORREA - OAB/MT15802
/O ADVOGADO: SADI LUIZ BRUSTOLIN JUNIOR - OAB/MT20407/O ADVOGADO: DOMINGOS
SAVIO RIBEIRO - OAB/MT11684-O REQUERENTE: FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO
ADVOGADO: WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - OAB/MT14974 ADVOGADO:
ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - OAB/MT6576/O ADVOGADO: ALEX VIEIRA
PASSOS - OAB/MT17731/O ADVOGADO: MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB
/MT14941/O REQUERENTE: CARLOS ANTONIO HADDAD IMPUGNANTE: JOSE DE NEVES
GONTIJO

ADVOGADO:

WARRINGTON

BERNARD

RONDON

DIAS

-

OAB/MT14974

ADVOGADO: ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - OAB/MT6576/O ADVOGADO: ALEX
VIEIRA PASSOS - OAB/MT17731/O ADVOGADO: MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB
/MT14941/O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados que o presente
feito, originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos
SADP, foi migrado para o Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento aos termos contidos
na Portaria nº 247/2020 TSE e Resolução nº 2.467/2020 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, 29 de julho de 2020.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0000283-52.2016.6.11.0000
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 56/2020/SAP/CRIP/SJ
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0000283-52.2016.6.11.0000
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CUIABA DO PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA - PMB ADVOGADO: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB/RO2062 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
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. 3213

Cuiabá, quinta-feira, 30 de julho de 2020

3

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 2.467/2020 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, 29 de julho de 2020.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0000817-64.2014.6.11.0000
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 58/2020/SAP/CRIP/SJ
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0000817-64.2014.6.11.0000
REQUERENTE: GERUZA TEIXEIRA CAMARGO ADVOGADO: PLINIO PELLENZ JUNIOR - OAB
/MT18240-O ADVOGADO: PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - OAB/MT182220 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 2.467/2020 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, 29 de julho de 2020.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0000905-05.2014.6.11.0000
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 54/2020/SAP/CRIP/SJ
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0000905-05.2014.6.11.0000
REQUERENTE: ADEMIR DA SILVA ADVOGADO: BENEDITA APARECIDA DE ARRUDA - OAB
/MT20938-O ADVOGADO: KAREN MORGANA FRAZAO DE SOUZA - OAB/MT20165-O
ADVOGADO: PLINIO PELLENZ JUNIOR - OAB/MT18240-O ADVOGADO: PAULOSALEM
PEREIRA GONCALVES - OAB/MT182220 EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DA
FAZENDA NACIONAL EM MATO GROSSO EXECUTADO: ADEMIR DA SILVA ADVOGADO:
PLINIO PELLENZ JUNIOR - OAB/MT18240-O ADVOGADO: PAULOSALEM PEREIRA
GONCALVES - OAB/MT182220 ADVOGADO: KAREN MORGANA FRAZAO DE SOUZA - OAB
/MT20165-O ADVOGADO: BENEDITA APARECIDA DE ARRUDA - OAB/MT20938-O FISCAL DA
LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados que o presente
feito, originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos
SADP, foi migrado para o Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento aos termos contidos
na Portaria nº 247/2020 TSE e Resolução nº 2.467/2020 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, 29 de julho de 2020.
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Cuiabá, 29 de julho de 2020.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0000057-13.2017.6.11.0000
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 55/2020/SAP/CRIP/SJ
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0000057-13.2017.6.11.0000
REQUERENTE: PODE - PODEMOS - COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DE MATO
GROSSO ADVOGADO: LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB/MT5073 ADVOGADO: IVAN SALLES
GARCIA - OAB/MT8557-O REQUERENTE: AUGUSTO JORGE PEREIRA LEITE ADVOGADO:
IVAN SALLES GARCIA - OAB/MT8557-O REQUERENTE: CILMARA CONCEICAO COELHO
ADVOGADO: IVAN SALLES GARCIA - OAB/MT8557-O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional
Eleitoral
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados que o presente
feito, originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos
SADP, foi migrado para o Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento aos termos contidos
na Portaria nº 247/2020 TSE e Resolução nº 2.467/2020 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, 29 de julho de 2020.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0601109-58.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601109-58.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANA CLAUDIA QUEIROZ DE LIMA ESPINDOLA DEPUTADO
FEDERAL REQUERENTE: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE LIMA ESPINDOLA ADVOGADO:
BRUNO DEVESA CINTRA - OAB/MT14230/O ADVOGADO: CELIO REIS DE OLIVEIRA - OAB
/MT11265 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Vistos.
Cuida-se de Prestação de Contas relativas à arrecadação e aplicação de recursos financeiros da
campanha de ANA CLAUDIA QUEIROZ DE LIMA ESPINDOLA, candidata ao cargo de
DEPUTADO FEDERAL, referente às Eleições de 2018.
A Secretaria Judiciária certificou que não foi apresentado pela Candidata o comprovante de
recolhimento do valor de R$ 3.022,45 (três mil e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos)
advindos de recursos públicos recebidos majoritariamente do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), nos moldes exigidos pela Resolução TSE nº 23.553/2017, art. 53, §5º e art. 82,
§1º (ID 3640472).
Sobreveio petição da União, por intermédio da Advocacia Geral da União (ID 3746022), pleiteando
a Execução/Cumprimento de Sentença, ocasião em que se procedeu à atualização do valor
devido, conforme demonstrativo de débito juntado aos autos (ID 3746072).
Ante o exposto, defiro o requerimento formulado no item 1 da petição da Exequente (ID 3746072)
nos termos do art. 523 do CPC e determino a intimação da prestadora de contas ANA CLAUDIA
QUEIROZ DE LIMA ESPINDOLA, na pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 513, §2º,
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QUEIROZ DE LIMA ESPINDOLA, na pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 513, §2º,
inc. I, do CPC), para que, no prazo de 15 [quinze] dias, promova o pagamento e apresente o
comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), referente ao valor
atualizado de R$ 3.155,74 (três mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).
A prestadora deverá ser advertida de que, na hipótese de inadimplência, incidirão juros moratórios
e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento (art. 82, §2º, in fine, do mencionado normativo).
Comprovado o adimplemento da obrigação, expeça-se o necessário para conversão dos valores
em favor da parte credora, o que deverá ser certificado e arquivem-se os autos, com os registros e
cautelas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 27 de julho de 2020.
BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES Juiz-Membro Relator

PROCESSO 0600356-33.2020.6.11.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0600356-33.2020.6.11.0000
REQUERENTE: PATRIOTA - ALTA FLORESTA - MT - MUNICIPAL
ADVOGADO: NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - OAB/MT15285/O
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Vistos etc.
Cuida-se de prestação anual de contas apresentada pelo Partido Patriota de Alta Floresta/MT,
referente ao exercício financeiro de 2019.
As prestações de contas eleitorais dos órgãos partidários municipais devem ser apresentadas
perante a respectiva zona eleitoral (artigos 28, inciso I, da Res. TSE nº 23.604/2019).
Chama atenção nestes autos, inclusive, que a redação da petição inicial contém endereçamento
expresso ao Juízo da 24ª ZE/MT, evidenciando o equívoco na utilização do PJe 2.º Grau (TRE
/MT).
Diante disso, nos termos do art. 64, § 3.º do Código de Processo Civil, declino a competência para
processamento e julgamento do feito pelo juízo da 24ª Zona Eleitoral de Mato Grosso.
À Secretaria Judiciária para as providências necessárias e remessa ao juízo competente.
Publique-se e intime-se.
Cuiabá (MT), 28 de julho de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz-Membro / TRE-MT
Relator

PROCESSO 0600355-48.2020.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o(a) seguinte
resolução: RESOLUÇÃO Nº 2496
Acrescenta à Resolução TRE-MT n° 1.813 de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o exercício
da jurisdição nas zonas eleitorais de Mato Grosso, o dispositivo 27-A.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe
confere art. 18, inciso V, VI, IX, do Regimento Interno,
CONSIDERANDO o disposto no art. 27 da Resolução TRE-MT n° 1.813/2016 e art. 12 do
Regimento Interno;

CONSIDERANDO a promulgação da Emenda Constitucional n° 107, de 02.07.2020, determinando
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CONSIDERANDO a promulgação da Emenda Constitucional n° 107, de 02.07.2020, determinando
o adiamento das Eleições Municipais previstas para ocorrer em outubro/2020 para 15 de
novembro, em primeiro turno e 29 de novembro, em segundo turno, onde houver;
CONSIDERANDO a Resolução TSE n° 23.606/2019, que dispõe sobre o Calendário Eleitoral, com
as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n° 107/2020 e prorrogação dos eventos
previstos para o mês de julho/2020, nos termos do comunicado de 02.07.2020, do Excelentíssimo
Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral;
CONSIDERANDO o que consta no PJE n° 0600355-48.2020.6.11.0000,
RESOLVE
Art. 1º Acrescentar à Resolução TRE-MT n° 1.813/2016, aplicável às Eleições Municipais 2020, o
seguinte dispositivo:
Art. 27-A No período compreendido entre o dia 31 de agosto de 2020 e a diplomação dos eleitos,
fica vedada a fruição de férias, folgas compensatórias, recesso ou quaisquer outros afastamentos
que ensejem a alteração da jurisdição eleitoral, ainda que em caráter de substituição, à exceção de
licenças de natureza médica, licenças em razão de falecimento ou qualquer outro afastamento
excepcional do magistrado, ocasião em que tal pedido será previamente decidido pelo Tribunal
Regional Eleitoral (Emenda Constitucional n° 107, de 02.07.2020).
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessão Virtual do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos vinte e oito
dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.Desembargador GILBERTO GIRALDELLI.
Presidente
Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
Doutor SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR. Juiz-Membro
Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA. Juiz-Membro
Doutor BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES. Juiz-Membro
Doutor JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO. Juiz-Membro
Doutor GILBERTO LOPES BUSSIKI. Juiz-Membro

PROCESSO 0601110-43.2018.6.11.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601110-43.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 EMIDIO ANTONIO DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: EMIDIO ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADO: ELY MACHADO DA SILVA - OAB/MT9620/O
ADVOGADO: AMANDA DA COSTA LIMA ROSA SILVA - OAB/MT15793/O
ADVOGADO: ROBELIA DA SILVA MENEZES - OAB/MT23212/O
ADVOGADO: LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB/MT7860/O
ADVOGADO: JOSE ANTONIO ROSA - OAB/MT005493
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Vistos.
Cuida-se de requerimento (ID 3438222) formulado pela UNIÃO visando promover o cumprimento
de decisão em face de EMIDIO ANTONIO DE SOUZA, referente à obrigação de pagar quantia
certa na importância R$ 4.304,72 (quatro mil, trezentos e quatro reais e setenta e dois centavos),
valor atualizado (ID 3728422), em favor do Tesouro Nacional.
O Acórdão n.º 27.686 (ID 2529822), que condenou o prestador de contas a devolver o valor de R$
4.122,90 (quatro mil, cento e vinte e dois reais e noventa centavos) ao Tesouro Nacional, transitou
em julgado em 12/12/2019 (ID 2675522).
Embora intimada para comprovar o pagamento da dívida (ID 3158472), o candidato não se
manifestou (ID 3274522).
Remetidos os autos à representação da Advocacia-Geral da União, a União apresentou petição de
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Remetidos os autos à representação da Advocacia-Geral da União, a União apresentou petição de
cumprimento de sentença (ID 3438222) com demonstrativo de débito posteriormente alterado pelo
demonstrativo ID 3728472.
Pois bem.
Diante do requerimento da exequente e do demonstrativo de débito atualizado, intime-se o devedor
para proceder ao pagamento do débito atualizado de 4.304,72 (quatro mil, trezentos e quatro reais
e setenta e dois centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e de
honorários advocatícios de 10%, conforme o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.
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.
Em caso de impugnação ao valor requerido, a parte executada deverá declarar de imediato o valor
que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado e seu cálculo, nos
termos do art. 525, § 4º, do CPC.
Não efetuado o recolhimento voluntário dos valores, DEFIRO o pedido formulado pela União,
determinando que se proceda ao bloqueio de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira da
parte executada, via BacenJUD, já acrescido de multa de 10% e de honorários advocatícios
também de 10% sobre o valor a ser recolhido, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na
execução (art. 854, do CPC).
Caso seja realizado o bloqueio de valor em excesso ou ínfimo, fica desde já deferido o imediato
desbloqueio, conforme determina o § 1º do art. 854 do CPC.
Realizada a indisponibilidade de ativos financeiros, a executada deverá ser intimado nos termos do
art. 854, § 2º, CPC.
Por força da ordem preferencial de penhora prevista no art. 835, do CPC, postergo a análise do
pedido de bloqueio de veículo após eventual resultado infrutífero do bloqueio de ativos BacenJUD,
assim como os pedidos de emissão de certidão para fins de registro do protesto previsto no art.
517 do CPC e registro do candidato no CADIN.
Por fim, determino que intimações da União sejam realizadas pessoalmente na forma preconizada
nos artigos 38 da Lei Complementar n.º 73/93 e 6.º da Lei n.º 9.028/95.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá (MT), 27 de julho de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz-Membro TRE/MT
Relator

PROCESSO 0601121-72.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se a seguinte decisão:
DECISÃO ID nº 3777072
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601121-72.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 EDIENES ROSA DO CARMO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: EDIENES ROSA DO CARMO ADVOGADO: CARLOS LOURENCO MITSUOSHI
DALTRO HAYASHIDA - OAB/MT20108/B ADVOGADO: ELY MACHADO DA SILVA - OAB/MT9620
/O ADVOGADO: AMANDA DA COSTA LIMA ROSA SILVA - OAB/MT15793/O ADVOGADO:
LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB/MT7860/O ADVOGADO: JOSE ANTONIO ROSA - OAB
/MT005493 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Vistos etc.
Cuida-se de recurso especial eleitoral interposto por EDIENES ROSA DO CARMO contra o
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Cuida-se de recurso especial eleitoral interposto por EDIENES ROSA DO CARMO contra o
acórdão nº 27864, que restou assim ementado:
ACORDÃO 27864:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS 2018. CANDIDATO. LEI Nº 9.504/1997.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017. OMISSÃO DE RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
INDÍCIO DE OMISSÃO DE DESPESA COM CABOS ELEITORAIS. DESAPROVAÇÃO.
De acordo com a petição recursal (ID. 3318122), este recurso encontra respaldo no artigo 276,
inciso I, alíneas a e b , do Código Eleitoral, vale dizer, a recorrente alega que o acórdão combatido
contrariou expressa disposição legal, bem como há divergência na interpretação da lei entre dois
ou mais Tribunais Eleitorais.
Em suas razões recursais, a recorrente destaca que suas contas de campanha, relativas às
eleições de 2018, foram desaprovadas por esta Corte Eleitoral.
Nesse cenário, salienta que o acórdão impugnado constatou que houve a arrecadação de recurso
estimável em dinheiro, que, no entanto, deixou de ser registrado na contabilidade de campanha,
bem ainda, vislumbrou indício de omissão de despesa referente à contratação de cabos eleitorais.
Quanto ao primeiro fundamento do acórdão, a recorrente justifica que, por se tratar de material de
campanha recebido em doação e compartilhado com outro candidato, a concernente receita não
está sujeita à emissão de recibo eleitoral, conforme dispõe o art. 9º, § 6º, II e §7º, II, da Resolução
TSE n. 23.553/2017.
Em relação ao outro argumento deduzido, qual seja, indício de omissão de despesas com pessoal,
afirma a recorrente que, não há obrigação para contratação de cabos eleitorais e ou militâncias
para a distribuição de material de campanha, uma vez que a distribuição e a propaganda eleitoral
não são feitas com exclusividade por esses.
Sustenta, ainda, que não houve a contratação de cabos eleitorais, porquanto a campanha foi feita
por ela mesma, e que o material gráfico produzido foi destinado a eleitores simpatizantes da sua
candidatura que prestaram auxílio voluntário.
Por fim, a recorrente aventa a ocorrência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão objurgado e
precedentes de outros Tribunais Eleitorais.
Forte nessas razões, pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso especial eleitoral,
a fim de que seja reformado o acórdão recorrido e julgadas as contas aprovadas.
Fundamento e decido.
O recurso é tempestivo (Id. 3333722), subscrito por advogado regularmente constituído (Id.
1785822), estando presentes os demais pressupostos legais.
As hipóteses de cabimento do recurso especial eleitoral estão dispostas no art. 121, § 4º, incs. I e
II, da Constituição da República, bem ainda, no art. 276, inc. I, alíneas a e b , do Código Eleitoral,
in verbis:
CF/88:
Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de
direito e das juntas eleitorais.
[...]
§ 4º - Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:
I - forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei;
II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais;
Código Eleitoral:
Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que
cabe recurso para o Tribunal Superior:
I - especial:
a) quando forem proferidas contra expressa disposição de lei;
b) quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais.
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a) quando forem proferidas contra expressa disposição de lei;
b) quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais.
Pois bem!
De plano, não vislumbro ofensa à regra constante do art. 9º, § 6º, II e §7º, II, da Resolução TSE
23.553/2017.
Os referidos dispositivos da legislação eleitoral contêm a seguinte redação:
Art. 9º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:
(...)
§ 6º Não se submetem à emissão do recibo eleitoral previsto no caput:
(...)
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa;
(...)
§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de campanha eleitoral,
compreendidas a doação estimável referente à locação e manutenção do espaço físico, excetuada
a doação estimável referente às despesas com pessoal, regulamentada no art. 43 desta norma;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais publicitários impressos.
Nessa ordem de ideias, a recorrente alega que, de acordo com os dispositivos supracitados,
quando o recurso estimável em dinheiro recebido em doação tratar-se de material de campanha
compartilhado com outro candidato, dispensa-se a emissão de recibo eleitoral.
Contudo, não obstante o esforço argumentativo da recorrente, vale ressaltar que a constatação da
irregularidade em tela se deu em razão da ausência de registro na prestação de contas, e não pela
falta de emissão de recibos eleitorais.
Nesse sentido, estabelece o § 10 do art. 9º da Resolução TSE n. 23.557/2017, verbis:
A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
Portanto, não há falar-se em violação de quaisquer dispositivos legais quanto a esse capítulo.
Outrossim, quanto ao segundo fundamento articulado nas razões recursais, consistente na
inexistência de obrigação para contratação de cabos eleitorais e ou militâncias para a distribuição
de material de campanha, haja vista que os atos de campanha teriam sido feitos por ela e por
eleitores simpatizantes da sua candidatura, cumpre anotar que a autora do recurso deixou de
expor e indicar expressamente o dispositivo legal supostamente violado, não sendo possível,
dessa maneira, compreender a contrariedade ventilada.
Nesse sentido, convém ressaltar que, na ausência de demonstração desses requisitos legais, é
imperiosa a aplicação da Súmula 27 do TSE, que tem o seguinte enunciado:
É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a compreensão da
controvérsia .
De outra banda, em relação à existência de dissídio jurisprudencial, relacionado às temáticas
enfrentadas neste recurso excepcional, cumpre enfatizar que, de igual modo, o presente recurso
não pode ser admitido.
De fato, observa-se que a recorrente se limita a fazer simples transcrição de ementas dos
acórdãos dados como paradigmas, deixando de demonstrar analiticamente a semelhança fática e
jurídica entre a decisão hostilizada e os precedentes invocados, nos termos da exigência contida
no verbete da Súmula n. 28 do TSE, que está assim enunciado:
A divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto com base na alínea b
do inciso I do art. 276 do Código Eleitoral somente estará demonstrada mediante a realização de
cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido.
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do inciso I do art. 276 do Código Eleitoral somente estará demonstrada mediante a realização de
cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido.
GRIFADO
Assim, imperioso reconhecer que o Recurso Especial interposto não preenche os requisitos de
admissibilidade específicos previstos pela lei. O que se percebe, na verdade, é o mero
inconformismo da recorrente com a decisão proferida por este Tribunal Regional Eleitoral, que
decidiu contrariamente às suas pretensões.
Forte nesses fundamentos, em face do não atendimento dos requisitos legais, NEGO
SEGUIMENTO ao recurso especial eleitoral interposto por EDIENES ROSA DO CARMO.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI, Presidente

PROCESSO 0601234-26.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601234-26.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JANAINA DAS DORES VIEIRA NASCIMENTO DEPUTADO
ESTADUAL REQUERENTE: JANAINA DAS DORES VIEIRA NASCIMENTO ADVOGADO:
LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB/MT5073 ADVOGADO: EDSON TELES DE FIGUEIREDO
JUNIOR - OAB/MT008896 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Vistos, etc.
A União apresenta requerimento de ID n. 3746122, 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,
nos termos do art. 513 do CPC, para proceder ao pagamento do débito R$ 3.758,76 (três mil,
setecentos e cinquenta e oito reais, setenta 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. 3746122.
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. 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
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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), 27 de julho de 2020.
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO Relator(a)

PROCESSO 0601310-50.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se a seguinte decisão:
DECISÃO ID nº 3777122
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601310-50.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALINE STEINKE DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: ALINE
STEINKE ADVOGADO: JAIME ULISSES PETERLINI - OAB/MT10600/O ADVOGADO: ANGELICA
LUCI SCHULLER - OAB/MT16791/O ADVOGADO: NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO
LIMA - OAB/MT016295 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Vistos etc.
Trata-se de recurso especial eleitoral interposto por Aline Steinke, em face do acórdão nº 27774,
integrado pelo de nº 27848, assim ementados:
ACORDÃO 27774:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. IRREGULARIDADES QUE COMPROMETEM A LISURA E A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS PRESTADAS. DESAPROVAÇÃO.
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha não possui gravidade suficiente
para ensejar a rejeição das contas.
2. Depósito de cheque em conta destinada à movimentação do Fundo Especial de Campanha FEFC. Receita não declarada. Recurso transferido para conta de fornecedor de campanha.
Determinação de devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 22, §3° c/c 34 da Resolução
TSE n° 23.553/2017.
3. Irregularidades no pagamento de despesas contratadas com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha FEFC. Pagamento realizado a terceiro no valor de R$
10.000,00 e saque do valor de R$ 18.625,00 para pagamento em espécie aos fornecedores.
Pagamentos irregulares, por ferirem o disposto no art. 40 da Resolução TSE n° 23.553/2017.
Recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha FEFC. Restituição ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, § 1°, da Resolução TSE n° 23.553/2017.
4. Dívida de campanha. Não atendimento aos requisitos previstos no art. 35, §§ 2° e 3° da
Resolução TSE n° 23.553/2017. Apresentação de documentação referente apenas parte da
dívida. Irregularidade que conduz à desaprovação das contas.
5. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época. Impropriedade que não impede a análise das contas.
6. Despesas pagas em espécie, em valor superior ao fundo constituído, caracterizam
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6. Despesas pagas em espécie, em valor superior ao fundo constituído, caracterizam
irregularidade na prestação de contas, por afronta ao disposto nos artigos 40 e 41 da Resolução
TSE n° 23.553/2017.
7. Omissão de despesas. Notas fiscais eletrônicas emitidas em favor da candidata e não
declaradas. Irregularidade. Despesas quitadas com recursos de origem não identificada.
Devolução ao Tesouro Nacional. Artigo 34 da Resolução TSE n° 23.553/2017.
8. Contas desaprovadas, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei n° 9.504/1997.
ACÓRDÃO 27848:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS POR INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
1. Está sedimentado o entendimento de que novos documentos após pareceres técnico-contábil e
ministerial é medida excepcionalíssima, não se admitindo a juntada extemporânea de documentos.
2. A omissão ocorre quando o juiz, ao proferir a decisão, não resolve todas as questões suscitadas
pelas partes, deixando de apreciar pontos levantados no curso do feito, o que não se afigura no
caso em tela.
3. Um percentual de 69,13% de irregularidades, incluindo recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, não enseja a avaliação de aplicação de princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para conduzir as contas da candidata a um juízo de aprovação.
4. Embargos de declaração conhecidos, porém, não acolhidos.
Com esteio no que preceitua o artigo 121, § 4º, incisos I e II, da Constituição Federal, bem ainda,
no artigo 276, inciso I, alíneas a e b , do Código Eleitoral, a recorrente alega que o acórdão
objurgado, ao desaprovar suas contas de campanha, violou os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Sustenta a recorrente que as irregularidades identificadas são ínfimas em relação ao total de
gastos da campanha, o que justificaria a aprovação das suas contas com ressalvas.
Nesse contexto, aduz que o acórdão combatido afrontou os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade por considerar irregular a movimentação da quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e
quinhentos reais) pela conta destinada ao FEFC, sem identificação de sua origem.
Quanto a essa irregularidade, argumenta que a decisão impugnada desconsiderou os documentos
apresentados em sede de embargos de declaração, que seriam hábeis a demonstrar que não se
trata de irregularidade na arrecadação financeira de recursos, mas sim, de erro da instituição
bancária.
Salienta, também, que a decisão vergastada merece ser reformada, porque violou regra contida no
art. 37, § 2º, da Resolução TSE n. 23.553/2017, considerando inconsistente a despesa eleitoral de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente à contratação de serviços advocatícios, a qual afirma não
configurar despesa de campanha. Além disso, assegura a existência de dissídio jurisprudencial
entre a decisão combatida e precedente de outro Tribunal Eleitoral em relação a esse fundamento
recursal.
Alega, ademais, que a inconsistência em alusão se refere à despesa contratada e não paga, e
dessa maneira, não envolveu a utilização de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
Por essa razão, ao justificar que não persiste essa irregularidade destacada, requer que o
correspondente valor seja desconsiderado para efeitos de cálculo do percentual de irregularidades,
em relação a toda movimentação financeira da campanha.
Em outro ponto, a recorrente considera que o decisum invectivado violou os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que desconsiderou as justificativas e documentos
que foram ofertados com intuito de comprovar a regularidade de despesa eleitoral no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), correspondente à prestação de serviços realizados por Durvalino Cecílio
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que foram ofertados com intuito de comprovar a regularidade de despesa eleitoral no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), correspondente à prestação de serviços realizados por Durvalino Cecílio
Frutuoso da Silva, bem ainda, voltados a demonstrar a conformidade legal do saque realizado no
valor de R$ 18.625,00 (dezoito mil, seiscentos e vinte e cinco reais).
Diante dessas considerações, defende que não foram cometidas irregularidades que tenham
comprometido a consistência e a confiabilidade da escrituração contábil, e, por isso, foram
afrontados dispositivos da Lei Eleitoral, bem como da Constituição Federal, devendo ser aplicada a
regra do inciso II do art. 30 da Lei nº 9.504/1997, no sentido de aprovar as contas com ressalvas.
Por fim, aduz que existe divergência jurisprudencial entre o acórdão objurgado e precedentes dos
Regionais do Amazonas e do Ceará, no tocante à sanção a ser aplicada, quando as
irregularidades detectadas se revelarem irrisórias em relação ao conjunto da prestação de contas.
Forte nessas razões, a recorrente pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso
especial eleitoral, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido e julgadas as contas aprovadas
com ressalvas.
Fundamento e decido.
O recurso é tempestivo (Id. 3210572), subscrito por advogada regularmente constituída (Id.
232822), estando presentes os demais pressupostos legais.
As hipóteses de cabimento do recurso especial eleitoral estão dispostas no art. 121, § 4º, incs. I e
II, da Constituição da República, bem ainda, no art. 276, inc. I, alíneas a e b , do Código Eleitoral,
in verbis:
CF/88:
Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de
direito e das juntas eleitorais.
[...]
§ 4º - Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:
I - forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei;
II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais;
Código Eleitoral:
Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que
cabe recurso para o Tribunal Superior:
I - especial:
a) quando forem proferidas contra expressa disposição de lei;
b) quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais.
Em apertada síntese, alega a recorrente que as irregularidades são ínfimas em relação ao total de
gastos de campanha, a justificar a aprovação das contas com ressalvas.
Contudo, após análise detida das teses deduzidas, verifico que o presente recurso especial não
merece seguimento.
Com efeito, para demonstrar a regularidade de receita financeira da ordem de R$ 4.500,00 (quatro
mil e quinhentos reais), que transitou pela conta bancária destinada a recursos do FEFC sem
identificação da origem, a recorrente postula que sejam examinados documentos que foram
apresentados via embargos declaratórios, ou seja intempestivamente.
Acerca da temática relativa à juntada extemporânea de documentos, destaco que é assente pela
jurisprudência do TSE que se o prestador de contas teve oportunidade para complementar os
dados ou sanear as falhas apontadas pela unidade técnica, mas deixou de se manifestar no prazo
assinalado, não se admite a juntada posterior de novos documentos em face dos efeitos da
preclusão.
A propósito, eis o entendimento firmado pela Corte Superior Eleitoral:
2. Nos processos de prestação de contas, a não apresentação tempestiva da documentação
exigida atrai os efeitos da preclusão, impedindo o seu posterior conhecimento. Precedentes do
TSE. Incidência da Súmula nº 30/TSE. (Agravo de Instrumento nº 46143, Acórdão, Relator(a) Min.
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exigida atrai os efeitos da preclusão, impedindo o seu posterior conhecimento. Precedentes do
TSE. Incidência da Súmula nº 30/TSE. (Agravo de Instrumento nº 46143, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 02/03/2018,
Página 42)
Ainda em relação a essa irregularidade [movimentação financeira na ordem de R$ 4.500,00],
ressalto que para se alcançar conclusão diversa da que foi obtida por esta Corte Regional, exigese o reexame do conjunto fático-probatório existente nesta prestação de contas, medida que
encontra óbice na via extraordinária, a rigor do verbete sumular nº 24 do Tribunal Superior
Eleitoral, que possui o seguinte enunciado: Não cabe recurso especial eleitoral para simples
reexame do conjunto fático-probatório.
Nessa esteira, colaciono jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. DESAPROVAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CESSÃO DE VEÍCULOS POR NÃO
PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS.
GRAVIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 24
DO TSE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICAÇÃO.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Tribunal Regional Eleitoral mineiro, soberano na análise das provas, concluiu que as falhas
graves e insanáveis detectadas comprometeram a regularidade e a confiabilidade da prestação de
contas. Delineada essa moldura fática, vê-se que modificar a conclusão da Corte regional
demandaria o reexame de fatos e provas, vedado na via especial, consoante a Súmula n° 24/TSE.
grifado
2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que são inaplicáveis os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando as irregularidades apontadas na
prestação de contas são graves, por impedirem a fiscalização desta Justiça especializada,
notadamente, quando corresponderem a montante expressivo - em valor absoluto ou em termos
percentuais - considerado o total dos recursos movimentados na campanha.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (Agravo de Instrumento nº 48402, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 25/06/2019)
De outra banda, sobre a alegada violação à regra contida no art. 37, § 2º, da Resolução TSE nº
23.553/2017, por ter sido considerada irregular despesa no montante de R$ 8.000,00 (oito mil
reais), impende destacar que o fato de não haver determinação legal para devolução de recursos
oriundos do FEFC, não afasta a irregularidade da despesa eleitoral, que se configurou em face da
não apresentação de documentos comprobatórios acerca da sua efetiva contratação, consoante se
denota do relatório técnico conclusivo.
Logo, não tem qualquer consistência a tese de que o acórdão impugnado afrontou o mencionado
dispositivo da legislação eleitoral.
A recorrente argumenta, ainda, que a decisão guerreada violou os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, porquanto desconsiderou justificativas e documentos apresentados com intuito
de demonstrar a regularidade de determinada despesa eleitoral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) e a conformidade de saque realizado no valor de R$ 18.625,00 (dezoito mil, seiscentos e
vinte e cinco reais).
Contudo, consoante jurisprudência consolidada pelo Tribunal Superior Eleitoral não há como
serem aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade sem esbarrar no óbice do
reexame de fatos e provas, conforme teor da supracitada Súmula nº 24 do TSE, afastando, desta
feita, a tese sustentada pela recorrente.
Nesse diapasão, é firme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
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ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NÃO
INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE DAS CONTAS. GASTOS IRREGULARES DE
RECURSOS ADVINDOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO SUMULAR Nº 24 DO TSE. ANÁLISE DE
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO.
(...) 2. Decidir de forma diversa do acórdão regional quanto à gravidade das falhas apontadas no
balanço contábil e à impossibilidade de incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, de modo a afastar a conclusão regional pela devolução de R$ 81.372,50 ao Tesouro
Nacional, demandaria o reexame do acervo de provas juntadas aos autos digitais, o que é vedado
pelo Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. (...)
4. Negado provimento ao agravo interno. (Recurso Especial Eleitoral nº 060127333, Acórdão,
Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 112, Data 08/06
/2020)
Por fim, a recorrente assegura a ocorrência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão objurgado e
precedentes do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas e do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado do Ceará, cujos paradigmas aventam a aprovação das constas com ressalvas
quando as irregularidades constatadas se apresentarem irrisórias em relação ao conjunto da
prestação de contas.
Entretanto, observa-se que a recorrente se limita a fazer simples transcrição de ementas dos
acórdãos dados como paradigmas, deixando de demonstrar analiticamente a semelhança fática e
jurídica entre a decisão hostilizada e os precedentes invocados, conforme exigência contida no
verbete da Súmula nº 28 do TSE, que está assim enunciado:
A divergência jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto com base na alínea b
do inciso I do art. 276 do Código Eleitoral somente estará demonstrada mediante a realização de
cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido.
GRIFADO
Destarte, imperativo reconhecer que o Recurso Especial interposto não preenche os requisitos de
admissibilidade específicos previstos pela lei. O que se percebe, na verdade, é o mero
inconformismo da recorrente com a decisão proferida por este Tribunal Regional Eleitoral, sendo
que, o objetivo último deste recurso é promover o reexame do conjunto fático-probatório delineado
nesta prestação de contas.
Forte nesses fundamentos, em face do não atendimento dos requisitos legais, NEGO
SEGUIMENTO ao recurso especial eleitoral interposto por ALINE STEINKE.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI, Presidente

PROCESSO 0601537-40.2018.6.11.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601537-40.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 JOÃO BATISTA SULZBACHER DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: JOAO BATISTA SULZBACHER
ADVOGADO: MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - OAB/MT10369/O
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Vistos etc.
Diante do cumprimento das obrigações decorrentes do acórdão 27741, conforme informação
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Diante do cumprimento das obrigações decorrentes do acórdão 27741, conforme informação
encartada no Id 3728872, que atesta que o recolhimento e a compensação da GRU apresentada
pelo prestador de contas no Id 3201872, determino o arquivamento do feito, com as anotações de
estilo.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Publique-se e intime-se
Cuiabá (MT), 27 de julho de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz-Membro do TRE/MT
Relator

PROCESSO 0601360-76.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601360-76.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 GREGORIO WARINATSE ABHOODI DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: GREGORIO WARINATSE ABHOODI ADVOGADO: PAULOSALEM PEREIRA
GONCALVES - OAB/MT182220 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Vistos, etc.
A União apresenta requerimento de ID n. 3746322, 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,
nos termos do art. 513 do CPC, para proceder ao pagamento do débito R$ 1.051,04 (um mil,
cinquenta e um reais, quatro 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. 3746322.
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. 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
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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), 27 de julho de 2020.
Doutor(a) JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO Relator(a)

ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
SEI Nº 03479.2020-9. Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de proteção e prevenção ao
contágio e proliferação da COVID-19. Fundamento Legal: art. 4º, da Lei nº 13.979/2020.
Autorização/TRE-MT: Mauro Sergio Rodrigues Diogo, Diretor-Geral; e Ratificação: Des. Gilberto
Giraldelli - Presidente do TRE-MT.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

ATOS DA 1ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600078-61.2020.6.11.0055
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600078-61.2020.6.11.0055 / 001ª ZONA
ELEITORAL DE CUIABÁ MT
INTERESSADO: 51 - PATRIOTA - ACORIZAL - MT - MUNICIPAL
Advogado do(a) INTERESSADO: TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - MT7031
/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
NOTIFICAÇÃO O sistema Processo Judicial Eletrônico cientifica V.Ex.ª a respeito da inclusão de
documento no PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) n. 0600078-61.2020.6.11.0055, nesta
data. CUIABÁ, 28 de julho de 2020.
MANDA a qualquer oficial de justiça que, em cumprimento deste, proceda a INTIMAÇÃO do
Presidente e Tesoureiro do PATRIOTA Acorizal respectivamente Sr. Douglas Neves da Silva e Srª.
Elzita Maria da Silva, podendo ser localizados no endereço situado à COMUNIDADE VALE DA
SERRA, 31, Bairro: Zona Rural, CEP: 78480000, em Acorizal/MT, telefone (65) 99945-1659, para
que preste contas partidárias anuais referente ao exercício financeiro 2019 conforme despacho de
fls. 3, nos termos do Art. 30, Resolução TSE nº 23.604/2019.
CUMPRA-SE. Dado e passado nesta Cidade e Zona Eleitoral de Cuiabá - MT, aos vinte e oito dias
do mês de julho do ano de dois mil (28/07/2020). Eu, _________, Rodrigo Carlos Eregipe
Figueiredo, Servidor Requisitado da 1° ZE, que o digitei e subscrevi.
Antonio Henrique Ricci Boaventura
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Antonio Henrique Ricci Boaventura
Chefe de Cartório da 1ª Zona Eleitoral

ATOS DA 3ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
25/2020
A Exma. Senhora Juíza Eleitoral da 3ª Zona Eleitoral - MT, Dra. Suelen Barizon Hartmann, no uso
de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o órgão
partidário e respectivos responsáveis apresentaram a DECLARAÇÃO DE AUSENCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, referente ao exercício financeiro de 2017, ficando facultado a
qualquer interessado, no prazo de 03 dias, contados da publicação deste Edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Partido

Município

Responsável/Função

nº Processo

Rodrigo de Oliveira Meira PP -Progressistas Jangada

Presidente
Odair

0600027-

José

de

Oliveira

- 12.2020.6.11.0003

Tesoureiro
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não seja alegada ignorância,
expediu-se o presente edital que será afixado no átrio do Cartório Eleitoral, assim como no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Rosário Oeste, Estado de Mato Grosso, aos vinte e nove dias do
mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, ___ José dos Santos Barreto, Chefe de Cartório, o
expedi por delegação, nos termos da Portaria nº 02/2015/3ªZE-MT.
JOSÉ DOS SANTOS BARRETO
Analista Judiciário

24/2020
A Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 3ª Zona Eleitoral - MT, Dra. SUELEN BARIZON
HARTMANN, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que os
órgãos partidários e respectivos responsáveis apresentaram a DECLARAÇÃO DE AUSENCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, referentes ao exercício financeiro de 2019, ficando facultado a
qualquer interessado, no prazo de 03 dias, contados da publicação deste Edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Partido

Município

Responsável/Função
Marcionéya

PSL

-

Partido

Social Liberal

Jangada

Souza

Santana

Figueiredo - Presidente
Marcelo

de

Souza

Nº Processo
0600025-

Santana

- 42.2020.6.11.0003

Tesoureiro
Enio Jovino Pulquerio - Presidente
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DEM - Democratas Rosário Oeste Rosemeyre Dias Ferreira de Souza - 0 6 0 0 0 2 6 Tesoureira
PSL

-

Partido

Social Liberal

27.2020.6.11.0003

Nestrasio

Rodrigues

Ramos

-

Rosário Oeste Presidente

79.2020.6.11.0003

Lourdevino dos Santos - Tesoureiro
Nestrasio

PP - Progressistas

Rodrigues

Ramos

-

Rosário Oeste Presidente
Euclides Maciel da Cruz - Presidente
Rosário Oeste Thiago César de Araújo Passos Tesoureiro

PDT

-

Partido

Democrático

Jaqueline Zeni Andrade - Presidente
Nobres

Trabalhista

PT - Partido dos
Trabalhadores

de

Andrade

-

Nobres

Partido

Social Cristão

11.2020.6.11.0003
060003319.2020.6.11.0003
0600041-

Ivano Balena - Tesoureiro

93.2020.6.11.0003

Ronie Sergio Petrenko - Presidente
Rosário Oeste Moises

Jangada

0600040-

Ivan José Dal Pizzol - Presidente

de

Almeida

e

Silva

-

Tesoureiro

PP - Progressistas
-

Cristiano

Tesoureiro

PODE - Podemos

PSC

Rallide

060003064.2020.6.11.0003

Jairo Augusto da Silva - Tesoureiro
PODE - Podemos

0600029-

060003841.2020.6.11.0003

Rodrigo de Oliveira Meira - Presidente 0 6 0 0 0 2 8 Odair José de Oliveira - Tesoureiro
José

George

Bezerra

Ribeiro

94.2020.6.11.0003
-

Rosário Oeste Presidente
Thaise Silva Pereira Leite - Tesoureira

060003926.2020.6.11.0003

João Antonio da Silva Balbino PL - Partido Liberal Rosário Oeste

Presidente
Eduardo

0600031José

da

Conceição

- 49.2020.6.11.0003

Tesoureiro
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não seja alegada ignorância,
expediu-se o presente edital que será afixado no átrio do Cartório Eleitoral, assim como no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Rosário Oeste, Estado de Mato Grosso, aos vinte e nove dias do
mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, ___ José dos Santos Barreto, Chefe de Cartório, o
expedi por delegação, nos termos da Portaria nº 02/2015/3ªZE-MT.
JOSÉ DOS SANTOS BARRETO
Analista Judiciário

ATOS DA 5ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600058-26.2020.6.11.0005
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 005ª ZONA ELEITORAL DE NOVA
MUTUM MT

DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600058-26.2020.6.11.0005 / 005ª ZONA ELEITORAL DE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600058-26.2020.6.11.0005 / 005ª ZONA ELEITORAL DE
NOVA MUTUM MT
REQUERENTE: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE NOVA MUTUM MT
INTERESSADO: GILDO CABRAL
SENTENÇA
Cuida-se de procedimento instaurado em atendimento às disposições contidas no Provimento nº 8
/2019 e Orientação nº 02/2019, ambos da CRE/MT, tendente à verificação da regularidade da
anotação de ASE no cadastro de eleitores, especialmente o ASE 540, referente à ocorrência a ser
examinada em pedido de registro de candidatura.
Em consulta realizada no Sistema SIROPI, constatou-se a existência de apenas um eleitor com
ASE 540 anotado em seu cadastro eleitoral há mais de 8 (oito) anos, e passível, em tese, de
regularização por decurso de prazo, com esta informação, o Cartório Eleitoral procedeu à busca no
sistema INFODIP do formulário de comunicação que originou o registro do ASE 540, bem como foi
juntado aos autos espelho do cadastro do eleitor no Sistema ELO que demonstra a inexistência de
outras causas de inelegibilidade.
Em virtude destes documentos, foi informado pela Chefe de Cartório (documento ID nº 2749059), a
possiblidade de inativação do ASE 540, em virtude do transcurso de tempo, para o eleitor em
questão.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela inativação do registro do ASE
540 no cadastro do eleitor, com o consequente restabelecimento de sua condição de elegibilidade.
Formalizados, os autos vieram conclusos.
É a síntese necessária. Decido.
Da leitura do disposto no artigo 1º, I, e, da Lei Complementar nº 64/90 tem-se que são inelegíveis
para qualquer cargo os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, ou seja: A data da sentença que declarou extinta a pena deve corresponder
à data de ocorrência do registro do ASE 540 no cadastro eleitoral.
A análise dos autos demonstra inequivocamente o transcurso do lapso temporal de 8 (oito) anos
do registro do ASE 540 no cadastro do eleitor Gildo Cabral, de modo que sua inativação é medida
que se impõe.
Isto posto, acolho a informação ID nº 2749059 e a manifestação do Ministério Público Eleitoral (ID
nº 2808581) e determino a inativação do registro do ASE 540 do cadastro do eleitor GILDO
CABRAL (inscrição eleitoral nº 0225 7062 1848), por meio do registro do ASE 558.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes, inclusive no SIROPI.
Publique-se e intimem-se.
NOVA MUTUM, 24 de julho de 2020.
Cássio Leite de Barros Netto
Juiz da 5ª Zona Eleitoral

ATOS DA 7ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600015-83.2020.6.11.0007
JUSTIÇA ELEITORAL 007ª ZONA ELEITORAL DE DIAMANTINO MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600015-83.2020.6.11.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE
DIAMANTINO MT
RESPONSÁVEL: REGINALDO DE QUEIROZ FONTES, ALINE DE PAZOS TABOSA FONTES
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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RESPONSÁVEL: REGINALDO DE QUEIROZ FONTES, ALINE DE PAZOS TABOSA FONTES
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
DE ALTO PARAGUAI
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDA GOMES SILVA - MT24244/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE DIAMANTINO MT
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de processo de regularização da situação do partido referente às contas do exercício
financeiro de 2013 do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) de ALTO PARAGUAI.
Publicado edital, não houve impugnação das contas apresentadas.
No relatório, a unidade técnica apontou que não foram verificadas irregularidades que impeçam a
regularização da situação do partido.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou favoravelmente à regularização.
É a síntese do necessário. Decido.
Sem delongas, considerando os apontamentos da unidade técnica, e não havendo irregularidades
que comprometam as contas ou valores a serem recolhidos, nos termos do art. 59 Resolução TSE
nº 23.546/2017, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO de regularização da situação partidária apenas
com relação às contas anuais de 2013, reestabelecendo o direito ao recebimento da quota do
fundo partidário.
Saliento que eventuais pendências referentes à outras contas partidárias julgadas não prestadas
(anuais ou de eleições) não serão regularizadas.
Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Cumpra-se.
Diamantino, datado e assinado eletronicamente.
RAUL LARA LEITE
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600012-31.2020.6.11.0007
JUSTIÇA ELEITORAL 007ª ZONA ELEITORAL DE DIAMANTINO MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600012-31.2020.6.11.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE
DIAMANTINO MT
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL / PL - DIRETORIO ESTADUAL DE MATO GROSSO
Advogados do(a) REQUERENTE: JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - MT26505/O, NATHALIA
NASCIMENTO PAREDES PISTORELLO - MT19153/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE DIAMANTINO MT
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de processo de regularização da situação do partido referente às contas das eleições
2018 do PARTIDO LIBERAL (ANTIGO PARTIDO DA REPÚBLICA) de ALTO PARAGUAI, em
cumprimento ao disposto na Resolução TSE nº 23.553/2017.
Publicado edital, não houve impugnação das contas apresentadas.
No relatório, a unidade técnica apontou que não foram verificadas irregularidades que impeçam a
regularização da situação do partido.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou favoravelmente à regularização.
É a síntese do necessário. Decido.
Sem delongas, considerando os apontamentos da unidade técnica, e não havendo irregularidades
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Sem delongas, considerando os apontamentos da unidade técnica, e não havendo irregularidades
que comprometam as contas ou valores a serem recolhidos, nos termos do art. 83 Resolução TSE
nº 23.553/2017, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO de regularização da situação partidária apenas
com relação às contas das Eleições 2018, reestabelecendo o direito ao recebimento da quota do
fundo partidário e confirmando a baixa na suspensão do registro ou da anotação do órgão
municipal deferida em tutela antecipada.
Saliento que eventuais pendências referentes à outras contas partidárias julgadas não prestadas
(anuais ou de eleições) não serão regularizadas.
Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Cumpra-se.
Diamantino, datado e assinado eletronicamente.
RAUL LARA LEITE
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600011-46.2020.6.11.0007
JUSTIÇA ELEITORAL 007ª ZONA ELEITORAL DE DIAMANTINO MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600011-46.2020.6.11.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE
DIAMANTINO MT
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL / PL - DIRETORIO ESTADUAL DE MATO GROSSO
Advogados do(a) REQUERENTE: JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - MT26505/O, NATHALIA
NASCIMENTO PAREDES PISTORELLO - MT19153/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE DIAMANTINO MT
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de processo de regularização da situação do partido referente às contas do exercício
financeiro de 2017 do PARTIDO LIBERAL (ANTIGO PARTIDO DA REPÚBLICA) de ALTO
PARAGUAI.
Publicado edital, não houve impugnação das contas apresentadas.
No relatório, a unidade técnica apontou que não foram verificadas irregularidades que impeçam a
regularização da situação do partido.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou favoravelmente à regularização.
É a síntese do necessário. Decido.
Sem delongas, considerando os apontamentos da unidade técnica, e não havendo irregularidades
que comprometam as contas ou valores a serem recolhidos, nos termos do art. 59 Resolução TSE
nº 23.546/2017, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO de regularização da situação partidária apenas
com relação às contas anuais de 2017, reestabelecendo o direito ao recebimento da quota do
fundo partidário e confirmando a baixa na suspensão do diretório municipal, conforme deferido em
tutela antecipada.
Saliento que eventuais pendências referentes à outras contas partidárias julgadas não prestadas
(anuais ou de eleições) não serão regularizadas.
Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Cumpra-se.
Diamantino, datado e assinado eletronicamente.
RAUL LARA LEITE
Juiz Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Juiz Eleitoral

ATOS DA 8ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0000069-32.2019.6.11.0008
JUSTIÇA ELEITORAL 008ª ZONA ELEITORAL DE ALTO ARAGUAIA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0000069-32.2019.6.11.0008 / 008ª ZONA
ELEITORAL DE ALTO ARAGUAIA MT
REQUERENTE: DEMOCRATAS ALTO TAQUARI-MT MUNICIPAL, MARILDA GAROFOLO
SPERANDIO, ARISTIDES DE SOUZA MACIEL
Advogado do(a) REQUERENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO - OAB/MT 8825-A Advogado do
(a) REQUERENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO - OAB/MT 8825-A Advogado do(a)
REQUERENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO - OAB/MT 8825-A
REQUERIDO: JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE ALTO ARAGUAIA MT
EDITAL Nº 47/2020/ZE08
Torna pública a migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos (SADP) para o Processo Judicial Eletrônico (PJe).
A Excelentíssima Senhora Dra. Marina Carlos França, MMª. Juíza da 8ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito, originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos
(SADP), foi migrado para o sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), em cumprimento aos
termos contidos na Portaria nº 247/2020/TSE c/c Resolução nº 2469/2020/TRE-MT.
Em consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso V da Portaria nº 247/2020/TSE, ficam
intimados as partes e os advogados e/ou defensores constituídos e atuantes nos autos para
ratificar o cadastramento no prazo de 10 (dez) dias findo o prazo sem manifestação, se dará por
tacitamente ratificado o referido cadastro em sistema.
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expede-se o
presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado
nesta cidade de Alto Araguaia/MT, na data de 29 de julho de 2020. Eu, Everton Assumpção
Siqueira, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente, subscrevendo-o com base na Portaria n.º 1
/2013/ZE08.
Everton Assumpção Siqueira
Chefe de Cartório
(autorizado pela Portaria n.º 1/2013/ZE08)

PROCESSO 0000061-55.2019.6.11.0008
JUSTIÇA ELEITORAL 008ª ZONA ELEITORAL DE ALTO ARAGUAIA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0000061-55.2019.6.11.0008 / 008ª ZONA
ELEITORAL DE ALTO ARAGUAIA MT
REQUERENTE: JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE ALTO ARAGUAIA MT
REQUERIDO: JOSE QUITERIO DA SILVA, JOSE VALTER BATISTA DOS SANTOS, PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL - DIRETORIO REGIONAL DE MATO GROSSO
EDITAL Nº 48/2020/ZE08
Torna pública a migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos (SADP) para o Processo Judicial Eletrônico (PJe).
A Excelentíssima Senhora Dra. Marina Carlos França, MMª. Juíza da 8ª Zona Eleitoral de Mato
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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A Excelentíssima Senhora Dra. Marina Carlos França, MMª. Juíza da 8ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito, originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos
(SADP), foi migrado para o sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), em cumprimento aos
termos contidos na Portaria nº 247/2020/TSE c/c Resolução nº 2469/2020/TRE-MT.
Em consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso V da Portaria nº 247/2020/TSE, ficam
intimadas as partes para ratificar o cadastramento no prazo de 10 (dez) dias findo o prazo sem
manifestação, se dará por tacitamente ratificado o referido cadastro em sistema.
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expede-se o
presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado
nesta cidade de Alto Araguaia/MT, na data de 29 de julho de 2020. Eu, Everton Assumpção
Siqueira, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente, subscrevendo-o com base na Portaria n.º 1
/2013/ZE08.
Everton Assumpção Siqueira
Chefe de Cartório
(autorizado pela Portaria n.º 1/2013/ZE08)

ATOS DA 12ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2019 REPUBLICANOS/CAMPO VERDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600023-45.2020.6.11.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMPO VERDE MT
Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se a apreciação do MM. Juiz Eleitoral desta 12ª ZE/MT o Parecer Conclusivo, elaborado
pela unidade técnica do Cartório Eleitoral, após análise sobre a Declaração de Ausência de
Movimentos de Recursos, apresentada pela agremiação partidária em questão, nos termos do art.
44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019:
1. A declaração foi entregue intempestivamente (06/07/2020), elaborada no SPCA - Sistema de
Prestação de Contas Anuais, devidamente autuada no Processo Judicial Eletrônico - PJe,
contendo a indicação dos nomes e assinaturas dos responsáveis legais, presidente e tesoureiro,
nos termos do art. 28, § 4º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
2. A Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativa ao período de 01/01/2019 a
31/12/2019, para a prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2019, foi
devidamente publicada no Edital ID nº 2608307 no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/MT, Ano
2020, Edição nº 3205, páginas 36/37, nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
pelo prazo de 03 (três) dias, sem que o Ministério Público Eleitoral, Partido Político ou qualquer
interessado tenha apresentado impugnação, em petição fundamentada, com provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis.
3. Em consulta ao Portal SPCA, módulo "Extrato Bancário", consta a informação de que não há
registro de extratos bancários eletrônicos relativos à conta bancária porventura existente em nome
do partido a fim de comprovar eventual movimentação de recursos.
4. Em virtude da publicação da Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei nº 9.096/1995, o § 1º, art. 42,
passou a dispor que os órgãos de direção estadual e municipal dos partidos, somente tem
obrigação de realizar a abertura de conta bancária quando vierem a realizar movimentação
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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obrigação de realizar a abertura de conta bancária quando vierem a realizar movimentação
financeira.
5. Após análise minuciosa sobre as consultas realizadas no Portal SPCA, verificou-se que não
foram emitidos recibos de doação ou registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário, tanto na esfera estadual, quanto na esfera nacional, em favor da agremiação partidária
em questão, nos termos do art. 44, III, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
6. Não foi identificada a existência de indícios de impropriedade ou irregularidade na aplicação de
recursos públicos recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, ou de fonte
vedada.
7. Foi regularmente juntado aos autos o instrumento particular de procuração, nos termos da Lei nº
9.096/1995, art. 37, § 6º (art. 29, caput, e § 2º, II, e art. 31, II, ambos da Resolução TSE nº 23.604
/2019).
8. Não houve a identificação de impropriedades que comprometessem a análise das contas,
analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício financeiro de referência das
contas, nos termos do § 3º, art. 65, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Em conclusão, não havendo movimentação financeira e diante da inexistência de impugnação à
presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, com fundamento no resultado
dos exames ora relatados, manifesta-se este analista, s.m.j., com fundamento no art. 44, IV, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, pelo ARQUIVAMENTO DO FEITO e pela APROVAÇÃO DAS
RESPECTIVAS CONTAS COM RESSALVAS, para todos os efeitos, apresentada pelo PARTIDO
REPUBLICANOS - CAMPO VERDE/MT, referente ao exercício financeiro de 2019.
A consideração de Vossa Excelência.
Campo Verde/MT, 29 de julho de 2020.
FERNANDA DA SILVA RONDON
Técnica Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2019 - MDB
/CAMPO VERDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600019-08.2020.6.11.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMPO VERDE MT
Advogado do(a) REQUERENTE: TELMA RACHEL CANDIL - SP139500
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se a apreciação do MM. Juiz Eleitoral desta 12ª ZE/MT o Parecer Conclusivo, elaborado
pela unidade técnica do Cartório Eleitoral, após análise sobre a Declaração de Ausência de
Movimentos de Recursos, apresentada pela agremiação partidária em questão, nos termos do art.
44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019:
1. A declaração foi entregue tempestivamente, elaborada no SPCA - Sistema de Prestação de
Contas Anuais, devidamente autuada no Processo Judicial Eletrônico - PJe, contendo a indicação
dos nomes e assinaturas dos responsáveis legais, presidente e tesoureiro, nos termos do art. 28, §
4º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
2. A Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativa ao período de 01/01/2019 a
31/12/2019, para a prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2019, foi
devidamente publicada no Edital ID nº 2233368 no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/MT, Ano
2020, Edição nº 3195, página 32, nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, pelo
prazo de 03 (três) dias, sem que o Ministério Público Eleitoral, Partido Político ou qualquer
interessado tenha apresentado impugnação, em petição fundamentada, com provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis.
3. Em consulta ao Portal SPCA, módulo "Extrato Bancário", consta a informação de que não há
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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3. Em consulta ao Portal SPCA, módulo "Extrato Bancário", consta a informação de que não há
registro de extratos bancários eletrônicos relativos à conta bancária porventura existente em nome
do partido a fim de comprovar eventual movimentação de recursos.
4. Em virtude da publicação da Lei nº 13.831/2019, que alterou a Lei nº 9.096/1995, o § 1º, art. 42,
passou a dispor que os órgãos de direção estadual e municipal dos partidos, somente tem
obrigação de realizar a abertura de conta bancária quando vierem a realizar movimentação
financeira.
5. Após análise minuciosa sobre as consultas realizadas no Portal SPCA, verificou-se que não
foram emitidos recibos de doação ou registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário, tanto na esfera estadual, quanto na esfera nacional, em favor da agremiação partidária
em questão, nos termos do art. 44, III, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
6. Não foi identificada a existência de indícios de impropriedade ou irregularidade na aplicação de
recursos públicos recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, ou de fonte
vedada.
7. Foi regularmente juntado aos autos o instrumento particular de procuração, nos termos da Lei nº
9.096/1995, art. 37, § 6º (art. 29, caput, e § 2º, II, e art. 31, II, ambos da Resolução TSE nº 23.604
/2019).
8. Não houve a identificação de impropriedades que comprometessem a análise das contas, nem
falhas de natureza formal, analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício
financeiro de referência das contas, nos termos do § 3º, art. 65, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Em conclusão, não havendo movimentação financeira e diante da inexistência de impugnação à
presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, com fundamento no resultado
dos exames ora relatados, manifesta-se este analista, s.m.j., com fundamento no art. 44, IV, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, pelo ARQUIVAMENTO DO FEITO e pela APROVAÇÃO DAS
RESPECTIVAS CONTAS, para todos os efeitos, apresentada pelo PARTIDO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - CAMPO VERDE/MT, referente ao exercício financeiro de
2019.
A consideração de Vossa Excelência.
Campo Verde/MT, 29 de julho de 2020.
FERNANDA DA SILVA RONDON
Técnica Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2019 - DEM
/CAMPO VERDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600024-30.2020.6.11.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMPO VERDE MT
Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE TERRA CYRINEU - MT20416/O
RELATÓRIO DE EXAME PRELIMINAR
Peças integrantes:
1. O prestador de contas não apresentou instrumento de mandado outorgado pelos dirigentes
partidários, ou seja, o Presidente e o Tesoureiro não estão devidamente representados por
advogados nos autos, contrariando o disposto no art. 29, § 2°, II, e art. 31, II da Resolução TSE nº
23.604/2019.
CONCLUSÃO DE EXAMES.
2. Diante do exposto e consoante dispõe o artigo 35, §3°, da Resolução TSE n. 23.604/2019,
solicita-se a baixa dos autos em diligência para que a referida agremiação partidária apresente os
instrumentos de mandado de constituição de advogado em nome do Presidente e do Tesoureiro,
no prazo de 20 (vinte) dias.
Campo Verde/MT, 29 de julho de 2020.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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no prazo de 20 (vinte) dias.
Campo Verde/MT, 29 de julho de 2020.
FERNANDA DA SILVA RONDON
Técnica Judiciária

ATOS DA 14ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0000004-63.2012.6.11.0014
JUSTIÇA ELEITORAL 014ª ZONA ELEITORAL DE JACIARA MT
EXECUÇÃO DA PENA (386) Nº 0000004-63.2012.6.11.0014 / 014ª ZONA ELEITORAL DE
JACIARA MT
EXEQUENTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO
EXECUTADO: ARTHUR QUEIROZ NETO
Advogado do(a) EXECUTADO: JOSE HUMBERTO DAMASCENA - MT4846/O
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de executivo de pena do recuperando Arthur Queiroz Neto, já qualificado nos autos,
condenado as pena de 6 (seis) meses de detenção e multa de 5.000 UFIR bem como a pena de 4
(quatro) anos de reclusão e 200 dias-multa.
A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 16.06.2011.
Realizada audiência admonitória (id. 2536377), foi extinta a punibilidade do reeducando em razão
da prescrição da pretensão executória pela prática do crime previsto no artigo 39, §5º, II, da Lei n.
9504/97, sendo substituída a pena do crime previsto no artigo 11, III, da Lei n. 6.091/74 de
prestação de serviços à comunidade à prestação pecuniária, bem como permanecendo a limitação
do final de semana, além do pagamento dos 200 dias-multa.
Intimado por diversas vezes a realizar o pagamento dos dias-multas, o reeducando quedou-se
inerte, tendo apenas comprovado o pagamento da prestação pecuniária, conforme se vê dos
diversos comprovantes acostados aos autos.
Instada a manifestar-se, a Promotora Eleitoral pugna pela extinção da punibilidade do reeducando,
ante a ocorrência da precrição da pretensão executória em relação a pena de multa.
É o relato do necessário.
Fundamento e Decido.
Consoante se infere dos autos, até a presente data não houve o pagamento da multa.
Pois bem.
No caso dos autos, a pena de multa foi cumulada, devendo, neste caso, levar em conta o prazo
prescricional o estabelecido para a prescrição da pena privativa aplicada (04 anos de reclusão).
Considerando que o artigo 110 do Código Penal determina que a prescrição depois de transitar em
julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada, de acordo com os prazos fixados
no artigo 109 do nosso estatuto repressivo e, considerando o quantum da pena aplicada no
presente feito, verifico que se operou a prescrição por força do artigo 110, caput, c/c o art. 109,
inciso IV, ambos do CP, já que entre a data do trânsito em julgado até a presente data já
transcorreram mais de 08 (oito) anos.
Desta forma, estando à pretensão executória da pena de multa fulminada pela prescrição, a
punibilidade deve ser declarada extinta.
Lado outro, entendo que houve o cumprimento da pena imposta pelo reeducando, já que
comprovado nos autos o pagamento das parcelas a título de prestação pecuniária, devendo ser
reconhecida a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena imposta.
Ante ao exposto, considerando a ocorrência da prescrição da pretensão executória do Estado em
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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Ante ao exposto, considerando a ocorrência da prescrição da pretensão executória do Estado em
relação à pena de multa aplicada, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Arthur Queiroz Neto,
com fulcro no artigo 107, IV, do Código Penal.
Ainda, com fundamento no art. 66, II, da Lei de Execução Penal, JULGO EXTINTA a punibilidade
do reeducando Arthur Queiroz Neto, diante do cumprimento integral da pena aplicada.
Ciência ao MPE.
Intime-se.
Transitada em julgado, ao arquivo.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Jaciara/MT, 28 de julho de 2020.
Laura Dorilêo Cândido Juíza Eleitoral

ATOS DA 15ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600081-39.2020.6.11.0015
EDITAL 163/2020
A Excelentíssima Senhora JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA, MM. Juíza da 15ª Zona Eleitoral de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este
juízo, foi apresentado, nos termos do art. 44, I, art. 58, §1° e art. 65, §1°, da Resolução TSE n.
23.604/2019, DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS do partido
abaixo relacionado, referente ao exercício financeiro de 2019.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas do seguinte órgão partidário do município que
segue abaixo:
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA:
Número do Processo: 0600081-39.2020.6.11.0015
Partido: PARTIDO LIBERAL - PL
Presidente: JOSÉ ROCHA DE AZEVEDO
Tesoureiro(a): JEFFERSON YURY BARBOZA
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado poderá
apresentar 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.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado no átrio
do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de São Félix do Araguaia, aos vinte e nove dias
do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, ________, Marion Yudi Arai Ohira, Técnico
Judiciário e Chefe de Cartório, digitei e assinei, conforme autorização na Portaria Nº 01/2017/15ZE
/MT.

PROCESSO 0600080-54.2020.6.11.0015
EDITAL 161/2020
A Excelentíssima Senhora JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA, MM. Juíza da 15ª Zona Eleitoral de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este
juízo, foi apresentado, nos termos do art. 44, I, art. 58, §1° e art. 65, §1°, da Resolução TSE n.
23.604/2019, DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS do partido
abaixo relacionado, referente ao exercício financeiro de 2019.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas do seguinte órgão partidário do município que
segue abaixo:
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA:
Número do Processo: 0600080-54.2020.6.11.0015
Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Presidente: BERILO DOS SANTOS PARENTE
Tesoureiro(a): GENILSON VIEIRA DE FRANÇA
Advogado(a): JENYFFER DE MORAES RODRIGUES, OAB/MT 25.247/O
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado poderá
apresentar 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.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado no átrio
do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de São Félix do Araguaia, aos vinte e nove dias
do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, _________, Marion Yudi Arai Ohira, Técnico
Judiciário e Chefe de Cartório, digitei e assinei, conforme autorização na Portaria Nº 01/2017/15ZE
/MT.

PROCESSO 0600062-33.2020.6.11.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600062-33.2020.6.11.0015
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
RESPONSÁVEL: FILEMÓN GOMES COSTA LIMOEIRO, LUZNAYARA NOGUEIRA MAGALHÃES
ADVOGADO DO REQUERENTE: ANTONIO FILHO SOUSA MENDES - MT23288/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 15ª ZONA ELEITORAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
PARECER CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas
em epígrafe, abrangendo a arrecadação e a aplicação de recursos utilizados no exercício de
financeiro de 2019, à luz das regras estabelecidas pela Lei nº 9.096/1995, pela Resolução TSE nº
23.546/2017, e pela Resolução TSE nº 23.604/2019, conforme regra de transição (art. 65).
Da análise das informações prestadas na presente prestação de contas e demais documentos
carreados aos autos, constatou-se que:
1. A agremiação apresentou a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (DAMR),
preenchida e emitida pelo Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA), devidamente assinada
pelo(a) presidente e tesoureiro(a) do partido, em conformidade com o art. 28, § 4º, I e II, da
Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID nº 2106357);
2. A agremiação trouxe aos autos instrumento de constituição de advogado (ID nº 2106153);
3. Foi publicado edital (ID nº 2356516), posteriormente retificado e republicado (ID nº 2688847),
facultando a qualquer interessado apresentar impugnação fundamentada, demonstrando a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, tendo o prazo para
impugnação transcorrido in albis;
4. Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA), não consta conta bancária da
agremiação cadastrada junto ao sistema;
5. Em análise da relação de repasses de Fundo Partidário, não houve qualquer transferência do
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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5. Em análise da relação de repasses de Fundo Partidário, não houve qualquer transferência do
tipo ao partido ora analisado.
É o que merece esclarecimento.
Embora não se tenha verificado a existência de conta bancária em nome da agremiação, cumpre
frisar que é dispensável, no caso em análise, a abertura de conta bancária, ante o estabelecido no
art. 6 §1° da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Ante os elementos analisados, constata-se a ausência de qualquer indício de movimentação
financeira pela agremiação, não se verificando, portanto, até o presente momento, a necessidade
de solicitar outras providências, na forma do art. 44, VI da Resolução TSE nº 23.604/2019, quanto
à DAMR apresentada.
É o parecer. À consideração superior.
São Félix do Araguaia/MT, 28 de julho de 2020.
[assinado digitalmente]
Marion Yudi Arai Ohira
Técnico Judiciário

PROCESSO 0600059-78.2020.6.11.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 0600059-78.2020.6.11.0015
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS) DE ALTO BOA VISTA
/MT RESPONSÁVEL: JAILTON LUCIO DA SILVA, ROMARIO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADA DO REQUERENTE: CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB/MT
7355/A, KEMMILY AIRES SIRQUEIRA GUESSER - OAB/MT 27425/O ADVOGADA DOS
RESPONSÁVEIS: CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB/MT 7355/A,
KEMMILY AIRES SIRQUEIRA GUESSER - OAB/MT 27425/O REQUERIDO: JUÍZO DA 15ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
PARECER CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas
em epígrafe, abrangendo a arrecadação e a aplicação de recursos utilizados no exercício de
financeiro de 2019, à luz das regras estabelecidas pela Lei nº 9.096/1995, pela Resolução TSE nº
23.546/2017, e pela Resolução TSE nº 23.604/2019, conforme regra de transição (art. 65).
Da análise das informações prestadas na presente prestação de contas e demais documentos
carreados aos autos, constatou-se que:
1. A agremiação apresentou a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (DAMR),
preenchida e emitida pelo Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA), devidamente assinada
pelo(a) presidente e tesoureiro(a) do partido, em conformidade com o art. 28, § 4º, I e II, da
Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID nº 2098326);
2. A agremiação trouxe aos autos instrumento de constituição de advogado (ID's nº 2098172, nº
2098187 e nº 2098196);
3. Foi publicado edital (ID nº 2345554), facultando a qualquer interessado apresentar impugnação
fundamentada, demonstrando a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período, tendo o prazo para impugnação transcorrido in albis;
4. Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA), não consta conta bancária da
agremiação cadastrada junto ao sistema;
5. Em análise da relação de repasses de Fundo Partidário, não houve qualquer transferência do
tipo ao partido ora analisado.
É o que merece esclarecimento.

Embora não se tenha verificado a existência de conta bancária em nome da agremiação, cumpre
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Embora não se tenha verificado a existência de conta bancária em nome da agremiação, cumpre
frisar que é dispensável, no caso em análise, a abertura de conta bancária, ante o estabelecido no
art. 6 §1° da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Ante os elementos analisados, constata-se a ausência de qualquer indício de movimentação
financeira pela agremiação, não se verificando, portanto, até o presente momento, a necessidade
de solicitar outras providências, na forma do art. 44, VI da Resolução TSE nº 23.604/2019, quanto
à DAMR apresentada.
É o parecer. À consideração superior.
São Félix do Araguaia/MT, 28 de julho de 2020.
[assinado digitalmente]
Marion Yudi Arai Ohira
Técnico Judiciário

PROCESSO 0600057-11.2020.6.11.0015
EDITAL 160/2020
A Excelentíssima Senhora JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA, MM. Juíza da 15ª Zona Eleitoral de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este
juízo, foi apresentado, nos termos do art. 44, I, art. 58, §1° e art. 65, §1°, da Resolução TSE n.
23.604/2019, DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS do partido
abaixo relacionado, referente ao exercício financeiro de 2019.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas do seguinte órgão partidário do município que
segue abaixo:
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA:
Número do Processo: 0600057-11.2020.6.11.0015
Partido:PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Presidente: ALLAN PEREIRA LOPES
Tesoureiro(a): UENILDES PEREIRA DA ROCHA
Advogado(a): KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA, OAB/MT 15.598/O
PRAZO: No prazo de 03 (três) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado poderá
apresentar 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.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado no átrio
do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de São Félix do Araguaia, aos vinte e oito dias
do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, ________, Marion Yudi Arai Ohira, Técnico
Judiciário e Chefe de Cartório, digitei e assinei, conforme autorização na Portaria Nº 01/2017/15ZE
/MT.

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600079-69.2020.6.11.0015
PETIÇÃO CÍVEL Nº 0600079-69.2020.6.11.0015
REQUERENTE: DOMINGOS VIEIRA DA SILVA, ELEIÇÃO 2012 DOMINGOS VIEIRA DA SILVA
VEREADOR
ADVOGADA DO REQUERENTE: GLORIA RIBEIRO DIAS SÃO JOSÉ - OAB/MT 20220/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 15ª ZONA ELEITORAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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REQUERIDO: JUÍZO DA 15ª ZONA ELEITORAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
DESPACHO
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas protocolada por Domingos Vieira da Silva por meio de advogada.
A advogada, em sua petição inicial, declara apresentar a prestação de contas do candidato, bem
como a declaração de ausência de movimentação de recursos do exercício de 2012, gerados por
meio do Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA). Contudo, tal declaração não está
presente dentre os documentos acostados à inicial.
A representante faz menção à Resolução do TSE nº 23.546/2017, que trata das prestações de
contas de exercício financeiro, em especial as prestações de contas relativas aos exercícios de
2017 e de 2018.
Vieram, em anexo à inicial, documentos referentes à prestação de campanha das Eleições de
2012, porém, as peças assinadas são demonstrativos para simples conferência, sem validade
legal, ausente o número de controle, não se tratando de peças da prestação de contas final,
conforme escrito nos próprios documentos (ID nº 2765421).
Ainda, não há nos autos comprovante de envio à Justiça Eleitoral da mídia digital gerada pelo
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), conforme artigos 44 e 45 da Resolução do
TSE nº 23.376/2012.
Resta, portanto, dúvida quanto ao objeto da petição inicial.
Nesse passo, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a parte autora promover a emenda da
petição inicial, esclarecendo se a presente prestação de contas se trata de prestação de contas de
campanha ou de prestação de contas partidárias, sob pena de indeferimento da petição inicial
(parágrafo único do art. 321 c/c art.485, I e art.15 do CPC/15).
Em se tratando de prestação de contas de campanha de candidato, que a parte autora apresente,
dentro do referido prazo, as peças da prestação de contas final, devidamente assinadas, com
número de controle válido, e que encaminhe a mídia digital gerada no SPCE à Justiça Eleitoral (art.
45 da Resolução TSE nº 23.376/2012).
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso.
São Félix do Araguaia/MT, 28 de julho de 2020.
[assinado digitalmente]
JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral - 15ª ZE

PROCESSO 0600054-56.2020.6.11.0015
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600054-56.2020.6.11.0015
REQUERENTE: SOLIDARIEDADE DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
ADVOGADAS DO REQUERENTE: FERNANDA LIMA PEREIRA - OAB/MT 25669/O, THALISSA
GABRIELA CASTRILLON MACEDO - OAB/MT 25.858/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 15ª ZONA ELEITORAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
DESPACHO
Vistos, etc.
Cuida-se de processo de prestação de contas protocolado pelo Solidariedade de São Félix do
Araguaia/MT, que apresenta as contas referentes aos exercícios financeiros de 2018 e de 2019 por
meio da apresentação de declarações de ausência de movimentação de recursos.

Após intimação para emendar a inicial, foi juntada aos autos, tempestivamente, a petição ID nº
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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Após intimação para emendar a inicial, foi juntada aos autos, tempestivamente, a petição ID nº
2813150. Anexa a esta petição, veio o instrumento de substabelecimento com reserva de poderes
(ID nº 2813377), porém este documento é assinado digitalmente pela advogada substabelecida,
não apresentando, portanto, validade.
Desta forma, com fulcro no art. 76 c/c o art. 104 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de
10 (dez) dias às advogadas Fernanda Lima Pereira, OAB/MT 25.669/O, e Thalissa Gabriela
Castrillon Macedo, OAB/MT 25.858/O, para regularizarem a representação processual, sob pena
de serem considerados ineficazes os atos praticados pela advogada sem poderes constituídos nos
autos.
Intime-se por meio de publicação deste no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso.
São Félix do Araguaia/MT, 28 de julho de 2020.
[assinado digitalmente]
JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral - 15ª ZE

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600075-23.2020.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600075-23.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA
ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, JEFFERSON LUIS
FERNANDES BEATO, JOSE ALECIO MAZALI
Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO CEZAR OCHIUTO - MT8833/O Advogado do(a)
REQUERENTE: DANILO CEZAR OCHIUTO - MT8833/O Advogado do(a) REQUERENTE:
DANILO CEZAR OCHIUTO - MT8833/O
DESPACHO
Vistos.
Nos termos dos arts. 32, § 4º, da Lei 9096/95 e 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019 determino,
sucessivamente:
I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico com o nome do órgão partidário e
respectivos responsáveis, facultando, a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados
da publicação, 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 - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do
§ 7º do art. 6º da Resolução TSE nº 23.604/2019;
III a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasses ou distribuição de
recursos do fundo partidário;
IV a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos itens I, II e
III deste despacho, no prazo de 5 (cinco) dias;
V a manifestação do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias;
VI abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as
informações e documentos apresentados, no prazo de 3 (três) dias;
VII a submissão do feito a julgamento.
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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VII a submissão do feito a julgamento.
Às providências. Cumpra-se.
Mirassol D Oeste-MT, (datado eletronicamente).
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0000082-74.2014.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
EXECUÇÃO FISCAL (1116) Nº 0000082-74.2014.6.11.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL DE
MIRASSOL D'OESTE MT
EXEQUENTE: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 1ª REGIÃO
EXECUTADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, PARTIDO PROGRESSISTA, 14 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PORTO ESPERIDIAO - MT - MUNICIPAL, PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO, PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PORTO
ESPERIDIAO, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA, DEMOCRATAS, COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO DE PORTO ESPERIDIAO, PARTIDO DA REPUBLICA
DESPACHO
Visto.
Tendo em vista a decisão contida no ID 2241237 (pág. 99/101) do autos físicos) determino o
retorno dos autos ao sobrestamento nos termos da citada decisão.
Após conclusos.
Mirassol D'Oeste/MT, 28 de julho de 2020. Henriqueta Chaves Alencar Ferreira Lima Juíza
Eleitoral

PROCESSO 0000139-92.2014.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
EXECUÇÃO FISCAL (1116) Nº 0000139-92.2014.6.11.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL DE
MIRASSOL D'OESTE MT
EXEQUENTE: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 1ª REGIÃO
EXECUTADO: GABRIEL FRADES DA SILVA
DESPACHO
Visto.
Tendo em vista a decisão contida no ID 2239680 (pág. 47/48-verso do autos físicos) determino o
retorno dos autos ao sobrestamento nos termos da citada decisão.
Após conclusos.
Mirassol D'Oeste/MT, 28 de julho de 2020.
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600061-39.2020.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600061-39.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA
ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
REQUERENTE: 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PORTO ESPERIDIAO MT - MUNICIPAL, SONIA PEREIRA DA SILVA, ALESSANDRO BARBOSA DE SOUZA
SOBRINHO

Advogados do(a) REQUERENTE: KEMMILY AIRES SIRQUEIRA GUESSER - MT27425/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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Advogados do(a) REQUERENTE: KEMMILY AIRES SIRQUEIRA GUESSER - MT27425/O,
MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - MT26387/O, CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE
ALMEIDA - MT7355/A, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - MT15598/O-A, RODRIGO LUIS
CASSIMIRO DA SILVA - MT18060/O Advogados do(a) REQUERENTE: KEMMILY AIRES
SIRQUEIRA GUESSER - MT27425/O, MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - MT26387/O,
CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - MT7355/A, KALYNCA SILVA INEZ DE
ALMEIDA - MT15598/O-A, RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - MT18060/O Advogados do(a)
REQUERENTE: KEMMILY AIRES SIRQUEIRA GUESSER - MT27425/O, MARCIA LETICIA LIMA
DE MATOS - MT26387/O, CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - MT7355/A,
KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - MT15598/O-A, RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA MT18060/O
DESPACHO
Vistos.
Nos termos dos arts. 32, § 4º, da Lei 9096/95 e 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019 determino,
sucessivamente:
I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico com o nome do órgão partidário e
respectivos responsáveis, facultando, a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados
da publicação, 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 - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do
§ 7º do art. 6º da Resolução TSE nº 23.604/2019;
III a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasses ou distribuição de
recursos do fundo partidário;
IV a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos itens I, II e
III deste despacho, no prazo de 5 (cinco) dias;
V a manifestação do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias;
VI abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as
informações e documentos apresentados, no prazo de 3 (três) dias;
VII a submissão do feito a julgamento.
Às providências. Cumpra-se.
Mirassol D Oeste-MT, (datado eletronicamente).
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600064-91.2020.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600064-91.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA
ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
REQUERENTE: 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - CURVELANDIA - MT MUNICIPAL, PEDRO CEZARIO DA CRUZ, JANETE ALVES MONTEIRO DE CARVALHO
Advogados do(a) REQUERENTE: RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - MT18060/O,
KEMMILY AIRES SIRQUEIRA GUESSER - MT27425/O, MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS MT26387/O, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - MT15598/O-A Advogados do(a)
REQUERENTE: RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - MT18060/O, KEMMILY AIRES
SIRQUEIRA GUESSER - MT27425/O, MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - MT26387/O,
KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - MT15598/O-A Advogados do(a) REQUERENTE:
RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - MT18060/O, KEMMILY AIRES SIRQUEIRA GUESSER 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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RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - MT18060/O, KEMMILY AIRES SIRQUEIRA GUESSER MT27425/O, MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - MT26387/O, KALYNCA SILVA INEZ DE
ALMEIDA - MT15598/O-A, CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - MT7355/A
DESPACHO
Vistos.
Nos termos dos arts. 32, § 4º, da Lei 9096/95 e 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019 determino,
sucessivamente:
I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico com o nome do órgão partidário e
respectivos responsáveis, facultando, a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados
da publicação, 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 - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do
§ 3º do art. 6º da Resolução TSE nº 23.546/2017;
III a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasses ou distribuição de
recursos do fundo partidário;
IV a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos itens I, II e
III deste despacho, no prazo de 5 (cinco) dias;
V a manifestação do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias;
VI abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as
informações e documentos apresentados, no prazo de 3 (três) dias;
VII a submissão do feito a julgamento.
Às providências. Cumpra-se
Mirassol D Oeste-MT, (datado eletronicamente).
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600070-98.2020.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600070-98.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA
ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT, CENECIR DOS SANTOS
SOBRINHO, CELSO TADEU GARCIA
Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO CEZAR OCHIUTO - MT8833/O Advogado do(a)
REQUERENTE: DANILO CEZAR OCHIUTO - MT8833/O Advogado do(a) REQUERENTE:
DANILO CEZAR OCHIUTO - MT8833/O
DESPACHO
Vistos.
Nos termos dos arts. 32, § 4º, da Lei 9096/95 e 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019 determino,
sucessivamente:
I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico com o nome do órgão partidário e
respectivos responsáveis, facultando, a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados
da publicação, 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 - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do
§ 3º do art. 6º da Resolução TSE nº 23.546/2017;
III a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
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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III a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasses ou distribuição de
recursos do fundo partidário;
IV a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos itens I, II e
III deste despacho, no prazo de 5 (cinco) dias;
V a manifestação do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias;
VI abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as
informações e documentos apresentados, no prazo de 3 (três) dias;
VII a submissão do feito a julgamento.
Às providências. Cumpra-se.
Mirassol D Oeste-MT, (datado eletronicamente).
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600073-53.2020.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600073-53.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA
ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA, PEDRO HENRIQUE GOMES, LOURDES PEREIRA
DA SILVA FILHA
Advogado do(a) REQUERENTE: AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - MT19732/O Advogado do(a)
REQUERENTE: AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - MT19732/O Advogado do(a) REQUERENTE:
AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - MT19732/O
DESPACHO
Vistos.
Nos termos dos arts. 32, § 4º, da Lei 9096/95 e 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019 determino,
sucessivamente:
I - a intimação do partido, por meio de seu procurador, para que junte aos autos procuração
outorgada em nome do presidente e do tesoureiro do partido, no prazo de 3 (três) dias;
II - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico com o nome do órgão partidário e
respectivos responsáveis, facultando, a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados
da publicação, 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;
III - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma
do § 7º do art. 6º da Resolução TSE nº 23.604/2019;
IV a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasses ou distribuição de
recursos do fundo partidário;
V a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos itens I, II e
III deste despacho, no prazo de 5 (cinco) dias;
VI a manifestação do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias;
VII abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as
informações e documentos apresentados, no prazo de 3 (três) dias;
VIII a submissão do feito a julgamento.
Às providências. Cumpra-se.
Mirassol D Oeste-MT, (datado eletronicamente).
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
Juíza Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600076-08.2020.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600076-08.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA
ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
REQUERENTE: DEMOCRATAS - DEM, RAFAEL DOS SANTOS BRUNHOLE, ANTONIO DOS
SANTOS NETO
Advogado do(a) REQUERENTE: HAMILTON LOBO MENDES FILHO - MT10791/O Advogado do
(a) REQUERENTE: HAMILTON LOBO MENDES FILHO - MT10791/O Advogado do(a)
REQUERENTE: HAMILTON LOBO MENDES FILHO - MT10791/O
DESPACHO
Vistos.
Nos termos dos arts. 32, § 4º, da Lei 9096/95 e 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019 determino,
sucessivamente:
I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico com o nome do órgão partidário e
respectivos responsáveis, facultando, a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados
da publicação, 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 - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do
§ 7º do art. 6º da Resolução TSE nº 23.604/2019;
III a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasses ou distribuição de
recursos do fundo partidário;
IV a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos itens I, II e
III deste despacho, no prazo de 5 (cinco) dias;
V a manifestação do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias;
VI abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as
informações e documentos apresentados, no prazo de 3 (três) dias;
VII a submissão do feito a julgamento.
Às providências. Cumpra-se.
Mirassol D Oeste-MT, (datado eletronicamente).
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600083-97.2020.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600083-97.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA
ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL, PAULO RICARDO
MARQUIORETO REMEDIO, EDIVALDO ADAO MUNIZ
Advogado do(a) REQUERENTE: HAMILTON LOBO MENDES FILHO - MT10791/O Advogado do
(a) REQUERENTE: HAMILTON LOBO MENDES FILHO - MT10791/O Advogado do(a)
REQUERENTE: HAMILTON LOBO MENDES FILHO - MT10791/O
DESPACHO
Vistos.

Nos termos dos arts. 32, § 4º, da Lei 9096/95 e 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019 determino,
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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Nos termos dos arts. 32, § 4º, da Lei 9096/95 e 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019 determino,
sucessivamente:
I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico com o nome do órgão partidário e
respectivos responsáveis, facultando, a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados
da publicação, 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 - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do
§ 3º do art. 6º da Resolução TSE nº 23.546/2017;
III a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasses ou distribuição de
recursos do fundo partidário;
IV a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos itens I, II e
III deste despacho, no prazo de 5 (cinco) dias;
V a manifestação do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias;
VI abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as
informações e documentos apresentados, no prazo de 3 (três) dias;
VII a submissão do feito a julgamento.
Às providências. Cumpra-se.
Mirassol D Oeste-MT, (datado eletronicamente).
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600094-29.2020.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600094-29.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL
D'OESTE MT
RESPONSÁVEL: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD, JOSE
FLAVIO FERRAZ FERREIRA
SENTENÇA
Visto.
Trata-se de requerimento de regularização de filiação partidária, nos moldes da Lei nº 9.096/1995,
art. 19, representado neste ato pelo Partido Social Democrático de Mirassol D'Oeste e por José
Flávio Ferraz Ferreira, solicitando o reconhecimento da data da filiação de José Flavio Ferraz
Ferreira junto ao Partido Social Democrático, no dia 04 de abril de 2020, para que possa concorrer
às eleições proporcionais marcadas para o dia 15 de novembro de 2020.
Alega o requerente que teve seu título de eleitor cancelado por ausência a Revisão do Eleitorado
com coleta de dados biométricos de Mirassol D'Oeste e que em razão da pandemia do Covid-19,
que provocou a suspensão do atendimento presencial nos cartórios, teve prejudicado a
regularização do seu título de eleitor e a inserção do seu nome na lista de filiados ao PSD mesmo
tendo assinado ficha de filiação em 30/03/2020.
A secretaria do Cartório eleitoral certificou que a suspensão do atendimento presencial ocorreu a
partir de 19/03/2020, mas em 27/03/2020 iniciou o atendimento remoto por e-mail e WhatsApp,
justamente para atender casos urgentes e assegurar o não perecimento de direitos de pretensos
candidatos às Eleições Municipais deste ano, tudo conforme disposto no Provimento CRE/MT nº 02
/2020.

O Parquet Eleitoral pugnou pelo indeferimento do pedido já que a não regularização do título de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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O Parquet Eleitoral pugnou pelo indeferimento do pedido já que a não regularização do título de
eleitor teria ocorrido por desídia do requerente e não pela suspensão dos atendimentos da Justiça
Eleitoral.
Os autos vieram conclusos.
DECIDO.
Para se filiar a um partido existem algumas regras que o cidadão deve seguir e que estão descritas
no art. 16 da Lei 9.096/95. A primeira delas é a de que o eleitor deve estar em pleno gozo político.
Isso significa estar em condições de votar e ser votado e estar habilitado a exercer cargos não
eletivos.
Art. 16. Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos políticos.
No caso em tela, no momento da filiação partidária o eleitor estava com a inscrição eleitoral
cancelada desde 28/05/2019. O atendimento presencial só foi suspenso a partir de 19/03/2020 e
mesmo assim em 27/03/2020 por força do Provimento CRE/MT nº 02/2020 o atendimento foi
retomado de maneira remota justamente para atender esses casos.
Assim, não há comprovação de regular filiação ao PSD, já que no ato de preenchimento da ficha
de filiação o mesmo não atendia o disposto na legislação em vigor. Tampouco merece acolhida a
alegação de que o atendimento estava suspenso eis que demonstrado o regular atendimento
remoto para esses casos.
Isto posto, ausentes os requisitos para provimento do pleito, INDEFIRO O PEDIDO do eleitor
JOSÉ FLÁVIO FERRAZ FERREIRA para ser incluído na lista de filiados do Partido Social
Democrático de Mirassol D'Oeste-MT com data de filiação em 04 de abril de 2020.
Intime-se os Requerentes pelo mesmo e-mail que enviou a Petição Inicial.
Publique-se, intimem-se, cumpra-se.
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para ciência.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas devidas.
Mirassol D Oeste/MT, (datado eletronicamente).
Henriqueta Chaves Alencar Ferreira Lima
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600085-67.2020.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600085-67.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA
ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
REQUERENTE: PARTIDO VERDE DE MIRASSOL D OESTE, GENAINA APARECIDA
FERNANDES, GENIANI APARECIDA FERNANDES
Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO CEZAR OCHIUTO - MT8833/O Advogado do(a)
REQUERENTE: DANILO CEZAR OCHIUTO - MT8833/O Advogado do(a) REQUERENTE:
DANILO CEZAR OCHIUTO - MT8833/O
DESPACHO
Vistos.
Nos termos dos arts. 32, § 4º, da Lei 9096/95 e 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019 determino,
sucessivamente:
I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico com o nome do órgão partidário e
respectivos responsáveis, facultando, a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados
da publicação, 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 - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do
§ 3º do art. 6º da Resolução TSE nº 23.546/2017;
III a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasses ou distribuição de
recursos do fundo partidário;
IV a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos itens I, II e
III deste despacho, no prazo de 5 (cinco) dias;
V a manifestação do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias;
VI abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as
informações e documentos apresentados, no prazo de 3 (três) dias;
VII a submissão do feito a julgamento.
Às providências. Cumpra-se.
Mirassol D Oeste-MT, (datado eletronicamente).
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
Juíza Eleitoral

INTIMAÇÕES
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
Advogado do(a) REQUERENTE: SUELLEN MENEZES BARRANCO - MT15667/O
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO, REPUBLICANOS - MUNICÍPIO DE
GLÓRIA D'OESTE
Advogado do(a) INTERESSADO: KARINA CORDEIRO PISSOLATO - MT25376/O
DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Clenir de Carlos Soldá contra a decisão
prolatada ID 2536523 assim ementado:
Em havendo trânsito em julgado, determino que seja enviado cópia integral dos autos à Delegacia
de Polícia Civil para instauração de inquérito para apuração de eventual crime previsto no art. 349
do código eleitoral, em tese, cometido pelo representante legal do REPUBLICANOS de Mirassol D
Oeste-MT.
O recorrente alega haver erro material quanto ao município que constou nessa parte da decisão.
Com efeito, ao prolatar a decisão ocorreu de fato equívoco ao constar o município, já que em tese,
o crime cometido foi pela Direção Municipal do Republicano de Glória D'Oeste-MT, onde o
recorrente constou da lista de filiados.
Os Embargos Declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso,
contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no julgado. Com
efeito, para evitar novos questionamentos, acolhem-se os Embargos Declaratórios tão somente
para correção de erro material.
Assim, onde se lê: "Em havendo trânsito em julgado, determino que seja enviado cópia integral dos
autos à Delegacia de Polícia Civil para instauração de inquérito para apuração de eventual crime
previsto no art. 349 do código eleitoral, em tese, cometido pelo representante legal do
REPUBLICANOS de Mirassol D Oeste-MT" leia-se: "Em havendo trânsito em julgado, determino

que seja enviado cópia integral dos autos à Delegacia de Polícia Civil para instauração de inquérito
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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que seja enviado cópia integral dos autos à Delegacia de Polícia Civil para instauração de inquérito
para apuração de eventual crime previsto no art. 349 do código eleitoral, em tese, cometido pelo
representante legal do REPUBLICANOS de Glória D Oeste-MT".
Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, exclusivamente
para sanar erro material.
Mirassol D'Oeste/MT, (datado eletronicamente).
Henriqueta Chaves Alencar Ferreira Lima
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600053-62.2020.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600053-62.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL
D'OESTE MT
RESPONSÁVEL: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, ADILTON DOMINGOS
SACHETTI, ANDERSON VIDAL DOS SANTOS
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL DOESTE MT
SENTENÇA
Visto.
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2018,
recepcionada por este juízo, em razão do julgamento das contas anteriores terem sido declaradas
não prestadas, como requerimento de regularização de prestação de contas do REPUBLICANOS
(Antigo Partido Republicano Brasileiro).
Atendidas as exigências do artigo 44 da Resolução TSE n. 23.604/2019, após publicação de edital,
não foi ofertada impugnação (ID 2649221), e, conforme relatório técnico (ID 2650213) não restou
evidenciado no banco de dados da Justiça Eleitoral recebimento de recursos do fundo partidário,
de fonte vedada ou de origem não identificada.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral exarou parecer pela regularização das contas
(ID 2707096).
É o relatório. Decido.
O procedimento de regularização visa retirar as sanções impostas ao partido político, em especial
a proibição de receber cotas do fundo partidário e, se for o caso, a suspensão da validade da
anotação do órgão partidário junto à Justiça Eleitoral pelo período em que o partido permanecer
omisso, declarando-o adimplente com suas obrigações de prestar contas daquele exercício
financeiro.
Denota-se que não restou nos autos infrações ou irregularidades que pudessem comprometer a
regularização das contas ora apresentadas.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de regularização das contas do EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2018 do REPUBLICANOS de MIRASSOL D OESTE/MT, JULGANDO-AS REGULARIZADAS, com
a consequente suspensão das sanções impostas pela Lei 9.096/95 (art. 37-A) e Resoluções TSE
n. 23.464/2015 (art. 48) e 23.465/2015 (art. 42).
Publique-se.
Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, proceda-se ao registro do julgamento no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), bem como a cientificação, via e-mail, conforme previsão do
artigo 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010, da seção de registro e controle de diretório do TRE
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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artigo 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010, da seção de registro e controle de diretório do TRE
/MT acerca da retirada da suspensão da validade da anotação do órgão partidário.
Após, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Mirassol D Oeste/MT, (datado eletronicamente).
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
Juíza Eleitoral

ATOS DA 20ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600038-87.2020.6.11.0020
JUSTIÇA ELEITORAL
20ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO - VÁRZEA GRANDE
Referência: Processo nº 0600038-87.2020.6.11.0020 - PETIÇÃO CÍVEL (241)
Requerente: COMISSÃO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
DO MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO MT
Advogado do(a) Requerente: ISMAEL ALVES DA SILVA - MT11855/O
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas do Partido Trabalhista Brasileiro, representação municipal de
Nossa Senhora do Livramento, referente ao exercício 2015.
O processo foi iniciado após a certificação, pela Chefe do Cartório sobre a omissão da prestação
de contas da agremiação no período.
Não obstante, verifique-se que as contas foram objeto do Processo nº 117-40.2016.6.11.0058 Classe Prestação de Contas, cuja decisão final aprovou as contas com ressalvas.
Cumpre registrar, mesmo que brevemente, que o Código de Processo Civil, em seu art. 337,
estabelece que "§1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada. §2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido. §3º Há litispendência quando se repete ação que está
em curso" (sem grifo no original).
Mais adiante, o Código dispõe que "o juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a
existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada" (art. 485).
O objetivo das normas em comento é evitar que a mesma demanda seja julgada duas vezes, o que
pode acarretar decisões dispares, sem falar no desperdício de recursos desprendidos para que o
mesmo assunto seja processado duas vezes.
Registre-se que a Chefe do Cartório foi induzida a erro ao certificar a omissão das contas da
agremiação no exercício 2015, pois o SICO - Sistema de Informações de Contas, banco de dados
onde as decisões das prestações de contas são registradas, estava configurado de forma
equivocada - o município de Nossa Senhora do Livramento estava integrando a 4ª Zona Eleitoral
de Poconé - e o problema só foi identificado recentemente.
Destarte, este processo deve ser precocemente encerrado, visto que as contas já foram analisadas
e aprovadas com ressalvas.
Ante o exposto, DETERMINO a extinção do processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos
termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil Brasileiro.
Publique-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.
Cumpra-se.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Cumpra-se.
Várzea Grande, 27 de julho de 2020.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600091-78.2020.6.11.0049
JUSTIÇA ELEITORAL
20ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO - VÁRZEA GRANDE
Referência: Processo nº 0600091-78.2020.6.11.0049 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
Requerente:

REQUERENTE:

COMISSÃO

PROVISORIA

MUNICIPAL

DO

PARTIDO

TRABALHISTA BRASILEIRO DO MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO MT
Advogado do(a) REQUERENTE: ISMAEL ALVES DA SILVA - MT11855/O
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas do Partido Trabalhista Brasileiro, representação municipal de
Nossa Senhora do Livramento, referente ao exercício financeiro de 2015.
A agremiação requereu desistência da ação, nos termos do documento ID 2665028.
Com efeito, analisando-se o acervo processual desta Zona Eleitoral, verifica-se que já há um
processo em curso, cujo objeto é a regularização da prestação de contas do PTB, relativa ao
exercício financeiro de 2015. Ademais, verifique-se que as contas do exercício 2015 foram objeto
do Processo nº 117-40.2016.6.11.0058 - Classe Prestação de Contas, sendo aprovadas com
ressalvas.
Registre-se que a Chefe do Cartório foi induzida a erro ao certificar a omissão das contas da
agremiação no exercício 2015, pois o SICO - Sistema de Informações de Contas, banco de dados
onde as decisões das prestações de contas são registradas, estava configurado de forma
equivocada - o município de Nossa Senhora do Livramento estava integrando a 4ª Zona Eleitoral
de Poconé - e o problema só foi identificado recentemente.
Em conclusão, a desistência da ação, requerida pelo PTB, deve ser homologada, visto que as
contas já foram analisadas e aprovadas com ressalvas.
Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, requerida pela COMISSÃO PROVISORIA
MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DO MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DO
LIVRAMENTO MT e determino a extinção do processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos
termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro.
Publique-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 28 de julho de 2020.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600012-02.2020.6.11.0049
JUSTIÇA ELEITORAL
20ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO - VÁRZEA GRANDE
Processo: 0600012-02.2020.6.11.0049 - PETIÇÃO CÍVEL (241)
Requerente: EMERSON HOROYUKI DE QUEIROZ
Advogado do(a) Requerente: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - MT6707/O
DESPACHO
Vistos, etc.
Considerando os argumentos apresentados pelo Requerente, DEFIRO o requerimento de dilação
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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Considerando os argumentos apresentados pelo Requerente, DEFIRO o requerimento de dilação
de prazo feito nos autos (documento ID 2899284) e concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para o
saneamento das irregularidades apontadas no Relatório Preliminar.
Intime-se.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 28 de julho de 2020.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600010-32.2020.6.11.0049
JUSTIÇA ELEITORAL
20ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO - VÁRZEA GRANDE
Processo nº 0600010-32.2020.6.11.0049 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
Responsável: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA DO MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO MT, GILSON CESAR DE
ALMEIDA
Advogado do(a) Responsável: PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - MT14356/O
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas do Partido da Social Democracia Brasileira, representação
municipal de Nossa Senhora do Livramento, referente ao exercício 2018.
Não obstante, verifique-se que havia um processo idêntico em curso, iniciado pelo Cartório
Eleitoral para apurar a omissão da prestação de contas do requerente.
Cumpre registrar, mesmo que brevemente, que o Código de Processo Civil, em seu art. 337,
estabelece que "§1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada. §2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido. §3º Há litispendência quando se repete ação que está
em curso" (sem grifo no original).
Mais adiante, o Código dispõe que "o juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a
existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada" (art. 485).
O objetivo das normas em comento é evitar que a mesma demanda seja julgada duas vezes, o que
pode acarretar decisões dispares, sem falar no desperdício de recursos desprendidos para que o
mesmo assunto seja processado duas vezes.
Destarte, este processo deve ser precocemente encerrado, sem prejuízo da análise das contas
apresentadas pelo requerente no processo mais antigo.
Ante o exposto, DETERMINO a extinção do processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos
termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil Brasileiro.
Extraia-se cópia integral dos autos para juntada no Processo 0600004-59.2019.6.11.0049, cuja
autuação deve ser retificada no que for necessário.
Transitado em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 27 de julho de 2020.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 21ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600353-78.2020.6.11.0000
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PROCESSO 0600353-78.2020.6.11.0000
JUSTIÇA ELEITORAL 021ª ZONA ELEITORAL DE LUCAS DO RIO VERDE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600353-78.2020.6.11.0000 / 021ª ZONA
ELEITORAL DE LUCAS DO RIO VERDE MT
REQUERENTE: 77 - SOLIDARIEDADE
Advogado do(a) REQUERENTE: CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA - MT1885700-A
DESPACHO
Vistos.
Tratam-se de prestação de contas anual do Partido Solidariedade (SD) do município de Lucas do
Rio Verde-MT, referente ao exercício financeiro 2019, devendo ser observada a Res. TSE n. 23.546
/2018, quanto ao mérito, e a Res. TSE n. 23.604/2019, quanto ao rito, nos termos do art. 65, caput
e § 1º da Res. TSE n. 23.604/2019.
Ressalte-se que a ação de prestação de contas anual de partido político tem como litisconsórcio
ativo necessário o presidente e tesoureiro da agremiação partidária, nos termos do art. 31, inciso I,
alínea a , da Res. TSE n. 23.604/2019, in verbis :
Art. 31. Concluída a elaboração da prestação de contas do partido político, o sistema SPCA
realizará automaticamente a autuação e a integração dos autos no Processo Judicial Eletrônico,
ressalvada a hipótese do art. 70, observando-se que:
I - a autuação a que se refere o caput deste artigo deve ocorrer na respectiva classe processual
em nome:
a) do órgão partidário e do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções
equivalentes, e
b) do presidente, do tesoureiro e daqueles que desempenharam funções equivalentes no exercício
financeiro da prestação de contas
Diante disso, determino a intimação do Requerente para que, em tempo hábil, adeque a inicial aos
termos previstos no artigo 31, I, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019, c/c art. 114 do Novo CPC,
fazendo constar no polo ativo da ação os responsáveis pela agremiação partidária, devidamente
representados por advogado, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Após, suspenda-se o andamento deste feito, ante a necessidade de ser dada prioridade aos
processos e procedimentos relativos a preparação das Eleições Municipais 2020.
Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, conclusos.
Cumpra-se.
Lucas do Rio Verde/MT, 28 de julho de 2020.
CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 23ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600063-91.2020.6.11.0023
JUSTIÇA ELEITORAL 023ª ZONA ELEITORAL DE COLÍDER MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600063-91.2020.6.11.0023 / 023ª ZONA
ELEITORAL DE COLÍDER MT
REQUERENTE: PSD PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COLIDER - MT - MUNICIPAL
RESPONSÁVEL: NOBORU TOMIYOSHI, ANGELA MARIA TRAMARIN
Advogado do(a) REQUERENTE: ANILDO GONCALO COELHO - MT15682/O Advogado do(a)
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Advogado do(a) REQUERENTE: ANILDO GONCALO COELHO - MT15682/O Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: ANILDO GONCALO COELHO - MT15682/O Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
ANILDO GONCALO COELHO - MT15682/O
DESPACHO
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Municipal do Partido Social
Democrático - PSD, de Colíder/MT, referente ao exercício financeiro de 2019.
Vieram os autos conclusos.
Nos termos do art. 29, § 2º, da Resolução TSE 23.604/2019, após a autuação do processo de
prestação de contas, na forma do art. 31, o partido político deve providenciar, em até 5 (cinco)
dias, a juntada dos seguintes documentos:
I) parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as
respectivas conta
[]
III) Certidão de regularidade do CFC do profissional de contabilidade habilitado;
IV) Comprovante de remessa, À RFB, da escrituração contábil digital;
V) Documentos fiscais que provem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do
Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de diligências para apresentação de comprovantes
relacionados aos demais gastos.
Além disso, nos termos do 32 da Lei nº 9.9096/95, o partido está obrigado a enviar, anualmente, à
Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.
Analisando, não vislumbro a juntada de tais documentos.
Cabe ressaltar que, a apresentação do balanço patrimonial é imprescindível ao cumprimento do
comando do parágrafo único do art. 35 da Lei nº 9.9096/95, a fim possibilitar a publicação de tal
peça para que qualquer partido político possa examinar, e, querendo, apresentar impugnação.
Ante o exposto, em observância ao art. 321 do CPC, FACULTO ao requerente, por seu advogado
constituído, no prazo de 15 (quinze) dias, COMPLEMENTAR a inicial, para juntar aos autos os
documentos relacionados no art. 29, § 2º, da Resolução TSE 23.604/2019, bem como o balanço
patrimonial do exercício 2019.
Complementada a inicial, PUBLIQUE-SE edital, disponibilizando, em link específico para consulta,
o balanço patrimonial, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a qualquer interessado, findo esse prazo,
abra-se prazo de 05 (cinco) dias, facultando ao Ministério Público ou qualquer partido político
impugnar a prestação de contas, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de
investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais e estatutárias a que,
em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
Após, Certifique-se nos autos o decurso dos prazos estabelecidos no edital, e, em seguida
processe-se as contas na forma do disposto no art. 35 e seguintes.
Cumpra-se.
Colíder MT, data da assinatura digital.
Maurício Alexandre Ribeiro
Juiz Eleitoral

ATOS DA 26ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 27-2020

Eliton Dias Padilha, Analista Judiciário do TRE-MT, Chefe de Cartório da 26ª Zona Eleitoral de
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Eliton Dias Padilha, Analista Judiciário do TRE-MT, Chefe de Cartório da 26ª Zona Eleitoral de
Nova Xavantina - MT, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Portaria delegatória n 03
/2012, e, especialmente, por determinação do MM Juiz Eleitoral Dr. Carlos Eduardo de Moraes e
Silva,
TORNA PÚBLICO, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que os
partidos abaixo apresentaram DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS, relativo a prestação de contas anual do exercício financeiro de 2019, ficando
facultado a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste edital, a
apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrarem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período, nos termos do artigo 44, I, da Resolução TSE 23.604/2019.
Partido
(sigla)
Podemos

Município
Nova Xavantina

Responsável pela prestação de contas

Nº processo

Pedro Neto da Silva (presidente)

0600062-

Alonis Carvalho Vieira (tesoureiro)

97.2020.6.11.0026

Daniella Simoes Braz Soares e Silva
PP

Campinápolis

(presidente)
Diones de Souza Araújo (tesoureiro)

MDB

Campinápolis

060035111.2020.6.11.0000

Alencar Cambaúva da Silva (presidente) 0 6 0 0 0 6 3 Altier Oliveira Nascimento (tesoureiro)

82.2020.6.11.0026

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado
no mural do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade, Nova Xavantina-MT, 29 de julho de
2020. Eu, ___ Eliton Dias Padilha - Chefe de Cartório da 26ª Zona Eleitoral, de ordem, o digitei e
subscrevi.
ELITON DIAS PADILHA
Chefe de Cartório

SENTENÇAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600042-09.2020.6.11.0026
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL DE NOVA XAVANTINA
Advogado do(a) REQUERENTE: HIAGO OLIVEIRA MARIN - MT23262/O
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Liberal - PL de Nova Xavantina-MT, na
forma de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício financeiro
de 2019.
Em cumprimento ao artigo 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, foi publicado edital de
recebimento da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação à declaração apresentada, conforme certificado nos autos.
Emitida manifestação técnica, nos termos do artigo 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral (art. 44, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
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A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 4º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.604/2019).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilita a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato das declarações não terem sido contestadas também corrobora para o reconhecimento de
sua regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe em seu artigo 44, VIII, "a", que não havendo,
concomitantemente, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existindo manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os
efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Liberal - PL de Nova XavantinaMT, referente ao exercício financeiro de 2019 e, com fulcro com fulcro nos artigos 32, § 4º, da Lei
nº 9.096/95 e 44, inciso VIII, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019, julgo APROVADAS as
respectivas contas e, por consequência, determino o arquivamento da declaração apresentada.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 28 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600064-67.2020.6.11.0026
REQUERENTE: PSC - PARTIDO SOCIAL CRISTAO
Advogado do(a) REQUERENTE: DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - MT19909/O
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Social Cristão - PSC de Novo São
Joaquim, por meio de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao
exercício financeiro de 2018.
O Cartório eleitoral certificou que o partido já efetivou a prestação de contas do exercício de 2018,
a qual foi regularmente processada e aprovada nos autos do processo PC nº 5931.2019.6.11.0026 (ID 2918752).
Isso posto, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO o presente processo,
sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse processual por parte do Partido Social
Cristão - PSC de Novo São Joaquim na reapresentação das contas do exercício financeiro de
2018, com o consequente arquivamento dos autos.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
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Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 28 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600058-60.2020.6.11.0026
RESPONSÁVEL: CONCEICAO OLIVEIRA DE PAULA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - MT17078/O
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Verde - PV de Campinápolis-MT, na
forma de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício financeiro
de 2019.
Em cumprimento ao artigo 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, foi publicado edital de
recebimento da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação à declaração apresentada, conforme certificado nos autos.
Emitida manifestação técnica, nos termos do artigo 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral (art. 44, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 4º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.604/2019).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilita a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato das declarações não terem sido contestadas também corrobora para o reconhecimento de
sua regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe em seu artigo 44, VIII, "a", que não havendo,
concomitantemente, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existindo manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os
efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Verde - PV de CampinápolisMT, referente ao exercício financeiro de 2019 e, com fulcro com fulcro nos artigos 32, § 4º, da Lei
nº 9.096/95 e 44, inciso VIII, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019, julgo APROVADAS as
respectivas contas e, por consequência, determino o arquivamento da declaração apresentada.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 28 de julho de 2020.
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Nova Xavantina - MT, 28 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600053-38.2020.6.11.0026
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
Advogado do(a) REQUERENTE: MATHEUS CORREIA PONTES - MT2516300-A
REQUERIDO: JUÍZO DA 026ª ZONA ELEITORAL DE NOVA XAVANTINA MT
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Progressista - PP de Nova XavantinaMT, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício
financeiro de 2019.
Em cumprimento ao artigo 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, foi publicado edital de
recebimento da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação à declaração apresentada, conforme certificado nos autos.
Emitida manifestação técnica, nos termos do artigo 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral (art. 44, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 4º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.604/2019).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilita a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato das declarações não terem sido contestadas também corrobora para o reconhecimento de
sua regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe em seu artigo 44, VIII, "a", que não havendo,
concomitantemente, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existindo manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os
efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Progressista - PP de Nova
Xavantina-MT, referente ao exercício financeiro de 2019 e, com fulcro com fulcro nos artigos 32, §
4º, da Lei nº 9.096/95 e 44, inciso VIII, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019, julgo APROVADAS
as respectivas contas e, por consequência, determino o arquivamento da declaração apresentada.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 28 de julho de 2020.
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Nova Xavantina - MT, 28 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600052-53.2020.6.11.0026
REQUERENTE: MDB - DIRETORIO MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
Advogado do(a) REQUERENTE: MATHEUS CORREIA PONTES - MT2516300-A
REQUERIDO: JUÍZO DA 026ª ZONA ELEITORAL DE NOVA XAVANTINA MT
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo partido Movimento Democrático Brasileiro MDB de Nova Xavantina-MT, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
referente ao exercício financeiro de 2019.
Em cumprimento ao artigo 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, foi publicado edital de
recebimento da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação à declaração apresentada, conforme certificado nos autos.
Emitida manifestação técnica, nos termos do artigo 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral (art. 44, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 4º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.604/2019).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilita a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato das declarações não terem sido contestadas também corrobora para o reconhecimento de
sua regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe em seu artigo 44, VIII, "a", que não havendo,
concomitantemente, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existindo manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os
efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB de Nova Xavantina-MT, referente ao exercício financeiro de 2019 e, com fulcro
com fulcro nos artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 44, inciso VIII, "a", da Resolução TSE nº
23.604/2019, julgo APROVADAS as respectivas contas e, por consequência, determino o
arquivamento da declaração apresentada.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 28 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600051-68.2020.6.11.0026
REQUERENTE: PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
Advogado do(a) REQUERENTE: MATHEUS CORREIA PONTES - MT2516300-A
REQUERIDO: JUÍZO DA 026ª ZONA ELEITORAL DE NOVA XAVANTINA MT
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Social Democrático - PSD de Nova
Xavantina-MT, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao
exercício financeiro de 2019.
Em cumprimento ao artigo 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, foi publicado edital de
recebimento da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação à declaração apresentada, conforme certificado nos autos.
Emitida manifestação técnica, nos termos do artigo 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral (art. 44, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 4º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.604/2019).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilita a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato das declarações não terem sido contestadas também corrobora para o reconhecimento de
sua regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe em seu artigo 44, VIII, "a", que não havendo,
concomitantemente, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existindo manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os
efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Social Democrático - PSD de
Nova Xavantina-MT, referente ao exercício financeiro de 2019 e, com fulcro com fulcro nos artigos
32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 44, inciso VIII, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019, julgo
APROVADAS as respectivas contas e, por consequência, determino o arquivamento da declaração
apresentada.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 28 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600048-16.2020.6.11.0026
REQUERENTE: 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - CAMPINAPOLIS - MT MUNICIPAL
Advogado do(a) REQUERENTE: KEMMILY AIRES SIRQUEIRA GUESSER - MT27425/O
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS
de Campinápolis-MT, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
referente ao exercício financeiro de 2019.
Em cumprimento ao artigo 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, foi publicado edital de
recebimento da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação à declaração apresentada, conforme certificado nos autos.
Emitida manifestação técnica, nos termos do artigo 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral (art. 44, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 4º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.604/2019).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilita a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato das declarações não terem sido contestadas também corrobora para o reconhecimento de
sua regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe em seu artigo 44, VIII, "a", que não havendo,
concomitantemente, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existindo manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os
efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Republicano da Ordem Social PROS de Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro de 2019 e, com fulcro com fulcro nos
artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 44, inciso VIII, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019, julgo
APROVADAS as respectivas contas e, por consequência, determino o arquivamento da declaração
apresentada.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais 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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Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 28 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600047-31.2020.6.11.0026
REQUERENTE: PV - PARTIDO VERDE DE NOVA XAVANTINA
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - MT24033/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 026ª ZONA ELEITORAL DE NOVA XAVANTINA MT
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Verde - PV de Nova Xavantina-MT, na
forma de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício financeiro
de 2019.
Em cumprimento ao artigo 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, foi publicado edital de
recebimento da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação à declaração apresentada, conforme certificado nos autos.
Emitida manifestação técnica, nos termos do artigo 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral (art. 44, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 4º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.604/2019).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilita a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato das declarações não terem sido contestadas também corrobora para o reconhecimento de
sua regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe em seu artigo 44, VIII, "a", que não havendo,
concomitantemente, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existindo manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os
efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Verde - PV de Nova XavantinaMT, referente ao exercício financeiro de 2019 e, com fulcro com fulcro nos artigos 32, § 4º, da Lei
nº 9.096/95 e 44, inciso VIII, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019, julgo APROVADAS as
respectivas contas e, por consequência, determino o arquivamento da declaração apresentada.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais 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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Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 28 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600046-46.2020.6.11.0026
REQUERENTE: REPUBLICANOS NOVA XAVANTINA
Advogado do(a) REQUERENTE: AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - MT24033/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 026ª ZONA ELEITORAL DE NOVA XAVANTINA MT
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo partido Republicanos de Nova Xavantina-MT,
na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício
financeiro de 2019.
Em cumprimento ao artigo 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, foi publicado edital de
recebimento da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação à declaração apresentada, conforme certificado nos autos.
Emitida manifestação técnica, nos termos do artigo 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral (art. 44, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 4º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.604/2019).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilita a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato das declarações não terem sido contestadas também corrobora para o reconhecimento de
sua regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe em seu artigo 44, VIII, "a", que não havendo,
concomitantemente, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existindo manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os
efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo partido Republicanos de Nova
Xavantina-MT, referente ao exercício financeiro de 2019 e, com fulcro com fulcro nos artigos 32, §
4º, da Lei nº 9.096/95 e 44, inciso VIII, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019, julgo APROVADAS
as respectivas contas e, por consequência, determino o arquivamento da declaração apresentada.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais 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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Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 28 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600045-61.2020.6.11.0026
REQUERENTE: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
Advogado do(a) REQUERENTE: JENYFFER DE MORAES RODRIGUES - MT25247/O
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido dos Trabalhadores - PT de Nova
Xavantina-MT, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao
exercício financeiro de 2019.
Em cumprimento ao artigo 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, foi publicado edital de
recebimento da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação à declaração apresentada, conforme certificado nos autos.
Emitida manifestação técnica, nos termos do artigo 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral (art. 44, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 4º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.604/2019).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilita a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato das declarações não terem sido contestadas também corrobora para o reconhecimento de
sua regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe em seu artigo 44, VIII, "a", que não havendo,
concomitantemente, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existindo manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os
efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido dos Trabalhadores - PT de
Nova Xavantina-MT, referente ao exercício financeiro de 2019 e, com fulcro com fulcro nos artigos
32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 44, inciso VIII, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019, julgo
APROVADAS as respectivas contas e, por consequência, determino o arquivamento da declaração
apresentada.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais 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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Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 28 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600043-91.2020.6.11.0026
REQUERENTE: JAIRO DOS SANTOS JUNIOR
Advogado do(a) REQUERENTE: DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - MT19909/O
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Social Cristão - PSC de Novo São
Joaquim-MT, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao
exercício financeiro de 2019.
Em cumprimento ao artigo 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, foi publicado edital de
recebimento da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação à declaração apresentada, conforme certificado nos autos.
Emitida manifestação técnica, nos termos do artigo 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral (art. 44, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 4º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.604/2019).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilita a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato das declarações não terem sido contestadas também corrobora para o reconhecimento de
sua regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe em seu artigo 44, VIII, "a", que não havendo,
concomitantemente, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existindo manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os
efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Social Cristão - PSC de Novo
São Joaquim-MT, referente ao exercício financeiro de 2019 e, com fulcro com fulcro nos artigos 32,
§ 4º, da Lei nº 9.096/95 e 44, inciso VIII, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019, julgo
APROVADAS as respectivas contas e, por consequência, determino o arquivamento da declaração
apresentada.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais 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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Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 28 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600041-24.2020.6.11.0026
RESPONSÁVEL: VALDETE RODRIGUES DA COSTA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: LOURIVAL RIBEIRO FILHO ADV OAB MT MT5073-O - MT5073O
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo partido PODEMOS de Novo São Joaquim-MT,
na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício
financeiro de 2019.
Em cumprimento ao artigo 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, foi publicado edital de
recebimento da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação à declaração apresentada, conforme certificado nos autos.
Emitida manifestação técnica, nos termos do artigo 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral (art. 44, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 4º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.604/2019).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilita a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato das declarações não terem sido contestadas também corrobora para o reconhecimento de
sua regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe em seu artigo 44, VIII, "a", que não havendo,
concomitantemente, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existindo manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os
efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo partido PODEMOS de Novo São
Joaquim-MT, referente ao exercício financeiro de 2019 e, com fulcro com fulcro nos artigos 32, §
4º, da Lei nº 9.096/95 e 44, inciso VIII, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019, julgo APROVADAS
as respectivas contas e, por consequência, determino o arquivamento da declaração apresentada.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais 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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Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 28 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600040-39.2020.6.11.0026
REQUERENTE: DEM - DEMOCRATAS DE NOVA XAVANTINA
Advogado do(a) REQUERENTE: HIAGO OLIVEIRA MARIN - MT23262/O
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo partido Democratas - DEM de Nova XavantinaMT, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício
financeiro de 2019.
Em cumprimento ao artigo 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, foi publicado edital de
recebimento da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação à declaração apresentada, conforme certificado nos autos.
Emitida manifestação técnica, nos termos do artigo 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral (art. 44, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 4º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.604/2019).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilita a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato das declarações não terem sido contestadas também corrobora para o reconhecimento de
sua regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe em seu artigo 44, VIII, "a", que não havendo,
concomitantemente, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existindo manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os
efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo partido Democratas - DEM de Nova
Xavantina-MT, referente ao exercício financeiro de 2019 e, com fulcro com fulcro nos artigos 32, §
4º, da Lei nº 9.096/95 e 44, inciso VIII, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019, julgo APROVADAS
as respectivas contas e, por consequência, determino o arquivamento da declaração apresentada.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais 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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Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 28 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600039-54.2020.6.11.0026
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PSB DE NOVO SAO JOAQUIM - MT
Advogado do(a) REQUERENTE: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB de Novo São
Joaquim-MT, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao
exercício financeiro de 2019.
Em cumprimento ao artigo 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, foi publicado edital de
recebimento da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação à declaração apresentada, conforme certificado nos autos.
Emitida manifestação técnica, nos termos do artigo 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral (art. 44, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 4º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.604/2019).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilita a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato das declarações não terem sido contestadas também corrobora para o reconhecimento de
sua regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe em seu artigo 44, VIII, "a", que não havendo,
concomitantemente, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existindo manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os
efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB de
Novo São Joaquim-MT, referente ao exercício financeiro de 2019 e, com fulcro com fulcro nos
artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 44, inciso VIII, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019, julgo
APROVADAS as respectivas contas e, por consequência, determino o arquivamento da declaração
apresentada.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais 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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Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 28 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600034-32.2020.6.11.0026
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DO MUNICIPIO DE
NOVO SAO JOAQUIM - MT
Advogado do(a) REQUERENTE: DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - MT19909/O
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
de Novo São Joaquim, por meio de declaração de ausência de movimentação de recursos,
referente ao exercício financeiro de 2019.
O Cartório Eleitoral juntou aos autos certidão de composição partidária atestando que o partido não
teve vigência no exercício de 2019.
Juntou também extrato de consulta ao sistema SPCA Extratos demonstrando a inexistência de
conta bancária vinculado ao partido.
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela extinção do feito.
É o sucinto relatório. Fundamento e decido.
A apresentação de prestação de contas pelo partido à Justiça Eleitoral pressupõe a existência do
órgão partidário no exercício em referência.
Conforme certidão juntada aos autos, o PSDB de Novo São Joaquim não teve vigência durante
todo o período de 2019. Portanto, não há a obrigação de prestação de contas para esse período.
Não há indícios que de o partido tenha, ainda que sem vigência, realizado movimentação de
recursos. Neste sentido, corrobora o extrato de consulta ao sistema SPCA Extratos da Justiça
Eleitoral, juntado aos autos, demonstrando a inexistência de conta bancária vinculado ao partido
no período.
Não havendo a obrigação de prestar contas, carece o partido proponente de interesse processual
que, como pressuposto de desenvolvimento válido do processo, conduz, à extinção do feito sem
resolução do mérito.
Isso posto, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO o presente processo,
sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse processual por parte do Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB de Novo São Joaquim, na apresentação das contas anuais do
exercício financeiro de 2019.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 28 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600033-47.2020.6.11.0026
REQUERENTE: PP - PARTIDO PROGRESSISTA NOVO SAO JOAQUIM MT
Advogado do(a) REQUERENTE: DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - MT19909/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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Advogado do(a) REQUERENTE: DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - MT19909/O
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Progressista - PP de Novo São JoaquimMT, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício
financeiro de 2019.
Em cumprimento ao artigo 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, foi publicado edital de
recebimento da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação à declaração apresentada, conforme certificado nos autos.
Emitida manifestação técnica, nos termos do artigo 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral (art. 44, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 4º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.604/2019).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilita a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato das declarações não terem sido contestadas também corrobora para o reconhecimento de
sua regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe em seu artigo 44, VIII, "a", que não havendo,
concomitantemente, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existindo manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os
efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Progressista - PP de Novo São
Joaquim-MT, referente ao exercício financeiro de 2019 e, com fulcro com fulcro nos artigos 32, §
4º, da Lei nº 9.096/95 e 44, inciso VIII, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019, julgo APROVADAS
as respectivas contas e, por consequência, determino o arquivamento da declaração apresentada.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 28 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600032-62.2020.6.11.0026
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PR DE NOVO SAO JOAQUIM - MT
Advogado do(a) REQUERENTE: DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - MT19909/O
SENTENÇA
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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SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Liberal - PL de Novo São Joaquim-MT,
na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício
financeiro de 2019.
Em cumprimento ao artigo 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, foi publicado edital de
recebimento da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação à declaração apresentada, conforme certificado nos autos.
Emitida manifestação técnica, nos termos do artigo 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral (art. 44, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 4º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.604/2019).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilita a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato das declarações não terem sido contestadas também corrobora para o reconhecimento de
sua regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe em seu artigo 44, VIII, "a", que não havendo,
concomitantemente, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existindo manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os
efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Liberal - PL de Novo São
Joaquim-MT, referente ao exercício financeiro de 2019 e, com fulcro com fulcro nos artigos 32, §
4º, da Lei nº 9.096/95 e 44, inciso VIII, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019, julgo APROVADAS
as respectivas contas e, por consequência, determino o arquivamento da declaração apresentada.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 28 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600031-77.2020.6.11.0026
REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB DO
MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - MT
Advogado do(a) REQUERENTE: DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - MT19909/O
SENTENÇA
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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SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo partido Movimento Democrático Brasileiro MDB de Novo São Joaquim-MT, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos, referente ao exercício financeiro de 2019.
Em cumprimento ao artigo 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, foi publicado edital de
recebimento da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação à declaração apresentada, conforme certificado nos autos.
Emitida manifestação técnica, nos termos do artigo 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral (art. 44, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 4º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.604/2019).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilita a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato das declarações não terem sido contestadas também corrobora para o reconhecimento de
sua regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe em seu artigo 44, VIII, "a", que não havendo,
concomitantemente, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existindo manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os
efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB de Novo São Joaquim-MT, referente ao exercício financeiro de 2019 e, com fulcro
com fulcro nos artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 44, inciso VIII, "a", da Resolução TSE nº
23.604/2019, julgo APROVADAS as respectivas contas e, por consequência, determino o
arquivamento da declaração apresentada.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 28 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600016-11.2020.6.11.0026
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 26ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
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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REQUERIDO: JUÍZO DA 26ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB de Nova
Xavantina-MT, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao
exercício financeiro de 2019.
Em cumprimento ao artigo 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, foi publicado edital de
recebimento da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação à declaração apresentada, conforme certificado nos autos.
Emitida manifestação técnica, nos termos do artigo 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral (art. 44, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 4º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.604/2019).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilita a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato das declarações não terem sido contestadas também corrobora para o reconhecimento de
sua regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe em seu artigo 44, VIII, "a", que não havendo,
concomitantemente, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existindo manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os
efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB de
Nova Xavantina-MT, referente ao exercício financeiro de 2019 e, com fulcro com fulcro nos artigos
32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 44, inciso VIII, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019, julgo
APROVADAS as respectivas contas e, por consequência, determino o arquivamento da declaração
apresentada.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 28 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600012-71.2020.6.11.0026
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO P S B
RESPONSÁVEL: MAX JOEL RUSSI, EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
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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RESPONSÁVEL: MAX JOEL RUSSI, EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Advogado do(a) REQUERENTE: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
REQUERIDO: CARTÓRIO ELEITORAL DA 26ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB de
Campinápolis-MT, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente
ao exercício financeiro de 2019.
Em cumprimento ao artigo 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, foi publicado edital de
recebimento da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação à declaração apresentada, conforme certificado nos autos.
Emitida manifestação técnica, nos termos do artigo 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral (art. 44, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 4º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.604/2019).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilita a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato das declarações não terem sido contestadas também corrobora para o reconhecimento de
sua regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe em seu artigo 44, VIII, "a", que não havendo,
concomitantemente, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existindo manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os
efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB de
Campinápolis-MT, referente ao exercício financeiro de 2019 e, com fulcro com fulcro nos artigos
32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 44, inciso VIII, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019, julgo
APROVADAS as respectivas contas e, por consequência, determino o arquivamento da declaração
apresentada.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 28 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
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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CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600007-49.2020.6.11.0026
REQUERENTE: JUÍZO DA 26ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
REQUERIDO: VALDEMAR FRANCISCO DE PAIVA
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de procedimento tendente à verificação da regularidade da anotação de ASE 540 no
cadastro do eleitor Valdemar Francisco de Paiva, inscrição nº 0135 4243 1856, que se refere à
ocorrência a ser examinada em pedido de registro da candidatura. Após o recebimento da lista dos
eleitores com ASE 540 anotados em seus cadastros eleitorais há mais de oito anos, e passíveis,
em tese, de regularização em virtude do decurso do prazo, o Cartório Eleitoral procedeu à busca
no arquivo e separação dos formulários de comunicação que originaram o registro do ASE 540.
Assim, foi informado pelo Chefe de Cartório (documento ID 378647), a possibilidade de inativação
do ASE 540, em virtude do transcurso do tempo para o eleitor Valdemar Francisco de Paiva.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral interpelou pela manutenção do registro do
ASE 540 para o eleitor (ID 1407255).
É o relatório. Fundamento. Decido.
Da leitura do artigo 1º, I, e, da Lei Complementar, tem-se:
Artigo 1º São inelegíveis:
I-para qualquer cargo:
(…)
e) o que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena (…)
Conforme observa-se no espelho de consulta ao cadastro eleitoral do eleitor (ID 378232), o registro
de inelegibilidade (ASE 540) advém, exclusivamente, da extinção da condenação nos autos da
Ação Penal nº 33/2006 (NU 698-77.2006.811.0110).
Registre-se, portanto, que o presente feito versa apenas sobre a possibilidade de inativação do
ASE que tem como complemento essa ação penal.
Outras condenações ou extinções de punibilidade ainda não anotadas no cadastro do eleitor não
são objeto de análise nestes autos, ainda que possam, futuramente, fundamentar alegação de sua
inelegibilidade.
Na comunicação de extinção de punibilidade feita à Justiça Eleitoral através do Infodip (ID
378237), consta, para a referida ação penal, a extinção da punibilidade ocorrida em 16.08.2007.
Contrariamente, na certidão circunstanciada (ID 1294563) consta a data de 16.02.2017, no
processo de condenação (33/2006 - NU 698-77.2006.811.0110) e 25.07.2018 no processo de
execução de pena (15/2009 - NU 594-80.2009.811.0110.
Verifica-se que o Cartório Eleitoral, quando da anotação do ASE 540 no cadastro do eleitor,
inseriu, como data de ocorrência, a data da condenação criminal (10.03.2008) informada via
Infodip, ao invés da correta de extinção da punibilidade (16.02.2017).
Portanto, considerando que o marco inicial da contagem do prazo de inelegibilidade, nos ternos do
artigo 1º, I, e, da LC 64/90, é o término do cumprimento da pena, quer seja, da extinção da
punibilidade, ocorrida em 16.02.2017, conforme certidão juntada aos autos, tem-se que ainda não
transcorreu o período de 8 (oito) anos contados da decisão que reconheceu a situação fática, qual
seja, a extinção da punibilidade.
Isso posto, mantenho a anotação de inelegibilidade - ASE 540 no cadastro do eleitor Valdemar
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Isso posto, mantenho a anotação de inelegibilidade - ASE 540 no cadastro do eleitor Valdemar
Francisco de Paiva, inscrição nº 0135 4243 1856, advinda da extinção da punibilidade nos autos
da ação penal nº 33/2006 (NU 698-77.2006.811.0110, devendo apenas o Cartório Eleitoral
providenciar o necessário para a correção da data de ocorrência para o referido registro, para que
passe a constar a data de 16.02.2017.
Publique-se. Intime-se. Dê ciência ao MPE.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Xavantina-MT, 29 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

AUTOS PC Nº 0600050-83.2020.6.11.0026
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600050-83.2020.6.11.0026 / 026ª ZONA
ELEITORAL DE NOVA XAVANTINA MT
REQUERENTE: PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO DE NOVA XAVANTINA
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - MT2311/O
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo PTB de Nova Xavantina, na forma de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício financeiro de 2019.
Em cumprimento ao artigo 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, foi publicado edital de
recebimento da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Não houve impugnação à declaração apresentada, conforme certificado nos autos.
Emitida manifestação técnica, nos termos do artigo 44, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Colhido o parecer do Ministério Público Eleitoral (art. 44, V).
É o relatório. Fundamento e decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas dos partidos políticos (artigos 17, inciso III, da Constituição Federal e 34 da
Lei n.º 9096/95).
A legislação eleitoral faculta aos órgãos partidários municipais, que não movimentaram recursos
financeiros ou de bens estiváveis em dinheiro, a apresentação apenas de Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 e artigo 28, § 4º, incisos I a IV,
da Resolução TSE nº 23.604/2019).
Foi certificado nos autos que o partido não recebeu recursos do fundo partidário, não movimentou
recursos em conta bancária, nem emitiu recibos de doações no período, o que possibilita a
substituição da prestação de contas pela declaração de ausência de movimentação de recursos.
O fato das declarações não terem sido contestadas também corrobora para o reconhecimento de
sua regularidade, veracidade e aceitação por esta Justiça.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, dispõe em seu artigo 44, VIII, "a", que não havendo,
concomitantemente, impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e
existindo manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato
arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os
efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas.
Isso posto, não tendo sido constatada irregularidade na declaração apresentada, em consonância
com a manifestação técnica e parecer do Ministério Público Eleitoral, ACOLHO a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do
município de Nova Xavantina-MT, referente ao exercício financeiro de 2019 e, com fulcro com
fulcro nos artigos 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95 e 44, inciso VIII, "a", da Resolução TSE nº 23.604
/2019, julgo APROVADAS as respectivas contas e, por consequência, determino o arquivamento
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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/2019, julgo APROVADAS as respectivas contas e, por consequência, determino o arquivamento
da declaração apresentada.
Publique-se e Intime-se via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Efetue-se o registro do julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais SICO.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Nova Xavantina - MT, 28 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
AUTOS Nº 0600054-23.2020.6.11.0026
NOTIFICAÇÃO - PRAZO 3 (TRES) DIAS
PC - Prestação de Contas
De ordem do exmo. Sr. Juiz Eleitoral desta 26ª Zona, Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva, nos
autos do processo judicial eletrônico - PJE supra, NOTIFICO-O o PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA - PDT do município de Nova Xavantina, na pessoal de seu advogado regularmente
constituído nos autos, MATHEUS CORREIA PONTES, OAB-MT n 25.163, para que, querendo, no
prazo de 3 (três) dias, nos termos do artigo 44, VII, da Resolução TSE n 23.604/2019, manifeste-se
sobre as informações e documentos apresentados no processo, especialmente, acerca do registro
de movimentação financeira em conta bancária do partido no exercício de 2019.
Nova Xavantina-MT, 29 de julho de 2020.
ELITON DIAS PADILHA
Chefe de Cartório

ATOS DA 32ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600046-28.2020.6.11.0032
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600046-28.2020.6.11.0032 / 032ª ZONA ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO P S B RESPONSÁVEL: MAX JOEL RUSSI,
EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Advogado: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
Sentença
Vistos,
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Socialista
Brasileiro em benefício do diretório/comissão provisória do partido no município de Cláudia/MT
referente à aplicação de recursos do exercício financeiro de 2012, recepcionada por este juízo
como requerimento de regularização de prestação de contas na classe Petição, em razão do
julgamento das contas como não prestadas nos autos do processo PC n.º 8788.2013.2012.6.11.0032.
Publicado o edital para impugnação das contas apresentadas, transcorreu in albis o prazo.
Realizada a análise das contas, sobreveio parecer conclusivo, no qual o analista das contas opina
pela sua aprovação fls. 26, ID 265157.
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna
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Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna
favoravelmente pela regularização das contas do partido fls. 28, ID 2761307.
É o relatório. Decido.
O procedimento de regularização visa levantar as sanções impostas ao prestador de contas, em
especial a proibição de receber cotas do fundo partidário e a suspensão da validade da anotação
do órgão partidário junto à Justiça Eleitoral pelo período em que o partido permanecer omisso,
declarando-o adimplente com suas obrigações de prestar contas do referido exercício.
Quanto a suspensão da anotação dos partidos políticos o TSE publicou a Resolução n.º 23.617
/2020, DJE n.º 96/2020, que determinou o levantamento das anotações de suspensão decorrente
de contas partidárias ou eleitorais de todos os partidos políticos, em consonância com a decisão do
Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 6.032/DF.
Assim, no que se refere a existência de infrações ou irregularidades verifica-se que não foram
constatadas situações que pudessem comprometer a regularização das contas ora apresentadas.
Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, defiro o pedido de
regularização das contas referentes ao exercício 2012 do Partido Socialista Brasileiro do Município
de Cláudia/MT, JULGANDO-AS REGULARIZADAS, com a consequente suspensão das sanções
impostas pelo art. 61, II, da Resolução TSE n.º 23432/2014.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público.
Transitado em julgado, proceda-se ao registro do julgamento no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), bem como a cientificação do diretório nacional acerca da
suspensão das sanções acima mencionadas.
Após, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os presentes autos.
Cláudia-MT, 27 de julho de 2020.
Thatiana dos Santos
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600044-58.2020.6.11.0032
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600044-58.2020.6.11.0032 / 032ª ZONA ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO P S B RESPONSÁVEL: MAX JOEL RUSSI,
EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Advogado : EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
Sentença
Vistos,
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Socialista
Brasileiro em benefício do diretório/comissão provisória do partido no município de Cláudia/MT
referente à aplicação de recursos do exercício financeiro de 2010, recepcionada por este juízo
como requerimento de regularização de prestação de contas na classe Petição, em razão do
julgamento das contas como não prestadas nos autos do processo PC n.º 40-85.2011.6.11.0032.
Publicado o edital para impugnação das contas apresentadas, transcorreu in albis o prazo.
Realizada a análise das contas, sobreveio parecer conclusivo, no qual o analista das contas opina
pela sua aprovação fls. 26, doc. n.º 2654027.
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna
favoravelmente pela regularização das contas do partido fls. 28, doc. n.º 2761175.
É o relatório. Decido.

O procedimento de regularização visa levantar as sanções impostas ao prestador de contas, em
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O procedimento de regularização visa levantar as sanções impostas ao prestador de contas, em
especial a proibição de receber cotas do fundo partidário e a suspensão da validade da anotação
do órgão partidário junto à Justiça Eleitoral pelo período em que o partido permanecer omisso,
declarando-o adimplente com suas obrigações de prestar contas do referido exercício.
Quanto a suspensão da anotação dos partidos políticos o TSE publicou a Resolução n.º 23.617
/2020, DJE n.º 96/2020, que determinou o levantamento das anotações de suspensão decorrente
de contas partidárias ou eleitorais de todos os partidos políticos, em consonância com a decisão do
Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 6.032/DF.
Assim, no que se refere a existência de infrações ou irregularidades verifica-se que não foram
constatadas situações que pudessem comprometer a regularização das contas ora apresentadas.
Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, defiro o pedido de
regularização das contas referentes ao exercício 2010 do Partido Socialista Brasileiro do Município
de Cláudia/MT, JULGANDO-AS REGULARIZADAS, com a consequente suspensão das sanções
impostas pelo art. 61, II, da Resolução TSE n.º 23432/2014.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público.
Transitado em julgado, proceda-se ao registro do julgamento no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), bem como a cientificação do diretório nacional acerca da
suspensão das sanções acima mencionadas.
Após, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os presentes autos.
Cláudia-MT, 27 de julho de 2020.
Thatiana dos Santos
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600035-96.2020.6.11.0032
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600035-96.2020.6.11.0032 / 032ª ZONA ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATAS, LUIZ HERMES, DEVALDO CARDOSO DE AMORIM
Advogado: MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - MT19958/O
Sentença
Vistos,
Trata-se de prestação de contas apresentada Democratas do município de União do Sul/MT
referente à aplicação de recursos do exercício financeiro de 2011, recepcionada por este juízo
como requerimento de regularização de prestação de contas na classe Petição, em razão do
julgamento das contas como não prestadas nos autos do processo PC n.º 57-87.2012.6.11.0032.
Publicado o edital para impugnação das contas apresentadas, transcorreu in albis o prazo.
Realizada a análise das contas, sobreveio parecer conclusivo, no qual o analista das contas opina
pela sua aprovação fls. 08, ID 2652143.
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna
favoravelmente pela regularização das contas do partido fls. 10, ID 2761154.
É o relatório. Decido.
O procedimento de regularização visa levantar as sanções impostas ao prestador de contas, em
especial a proibição de receber cotas do fundo partidário e a suspensão da validade da anotação
do órgão partidário junto à Justiça Eleitoral pelo período em que o partido permanecer omisso,
declarando-o adimplente com suas obrigações de prestar contas do referido exercício.
Quanto a suspensão da anotação dos partidos políticos o TSE publicou a Resolução n.º 23.617
/2020, DJE n.º 96/2020, que determinou o levantamento das anotações de suspensão decorrente
de contas partidárias ou eleitorais de todos os partidos políticos, em consonância com a decisão do
Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 6.032/DF.
Assim, no que se refere a existência de infrações ou irregularidades verifica-se que não foram
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. 3213

Cuiabá, quinta-feira, 30 de julho de 2020

73

Assim, no que se refere a existência de infrações ou irregularidades verifica-se que não foram
constatadas situações que pudessem comprometer a regularização das contas ora apresentadas.
Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, defiro o pedido de
regularização das contas referentes ao exercício 2011 do Democratas do Município de União do
Sul/MT, JULGANDO-AS REGULARIZADAS, com a consequente suspensão das sanções impostas
pelo art. 61, II, da Resolução TSE n.º 23432/2014.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público.
Transitado em julgado, proceda-se ao registro do julgamento no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), bem como a cientificação dos diretórios nacional e estadual
acerca da suspensão das sanções acima mencionadas.
Após, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os presentes autos.
Cláudia-MT, 27 de julho de 2020.
Thatiana dos Santos
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600034-14.2020.6.11.0032
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600034-14.2020.6.11.0032 / 032ª ZONA ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATAS, LUIZ HERMES, DEVALDO CARDOSO DE AMORIM
Advogada: MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - MT19958/O
Sentença
Vistos,
Trata-se de prestação de contas do Democratas do município de União do Sul/MT referente à
aplicação de recursos do exercício financeiro de 2010, recepcionada por este juízo como
requerimento de regularização de prestação de contas na classe Petição, em razão do julgamento
das contas como não prestadas nos autos do processo PC n.º 79-82.2011.6.11.0032.
Publicado o edital para impugnação das contas apresentadas, transcorreu in albis o prazo.
Realizada a análise das contas, sobreveio parecer conclusivo, no qual o analista das contas opina
pela sua aprovação fls. 26, doc. n.º 2654027.
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna
favoravelmente pela regularização das contas do partido fls. 07, doc. n.º 2653402.
É o relatório. Decido.
O procedimento de regularização visa levantar as sanções impostas ao prestador de contas, em
especial a proibição de receber cotas do fundo partidário e a suspensão da validade da anotação
do órgão partidário junto à Justiça Eleitoral pelo período em que o partido permanecer omisso,
declarando-o adimplente com suas obrigações de prestar contas do referido exercício.
Quanto a suspensão da anotação dos partidos políticos o TSE publicou a Resolução n.º 23.617
/2020, DJE n.º 96/2020, que determinou o levantamento das anotações de suspensão decorrente
de contas partidárias ou eleitorais de todos os partidos políticos, em consonância com a decisão do
Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 6.032/DF.
Assim, no que se refere a existência de infrações ou irregularidades verifica-se que não foram
constatadas situações que pudessem comprometer a regularização das contas ora apresentadas.
Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, defiro o pedido de
regularização das contas referentes ao exercício 2010 do Democratas do Município de União do
Sul/MT, JULGANDO-AS REGULARIZADAS, com a consequente suspensão das sanções impostas
pelo art. 61, II, da Resolução TSE n.º 23432/2014.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público.
Transitado em julgado, proceda-se ao registro do julgamento no Sistema de Informações de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Transitado em julgado, proceda-se ao registro do julgamento no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), bem como a cientificação dos diretórios nacional e regional
acerca da suspensão das sanções acima mencionadas.
Após, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os presentes autos.
Cláudia-MT, 27 de julho de 2020.
Thatiana dos Santos
Juíza Eleitoral

ATOS DA 34ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA Nº 5/2020
I. Dispõe sobre o expediente no Cartório Eleitoral da 34ª Zona no dia 31 de julho de 2020.
O EXCELENTÍSSIMO JUIZ ELEITORAL DA 34ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso
de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º da Lei Municipal nº 119, de 10 de outubro de 1963, que
decreta feriado municipal os dias 26 (Dia de Sant'Ana, padroeira da cidade) e 31 de julho
(Aniversário de emancipação política do Município de Chapada dos Guimarães);
RESOLVE
Art. 1º Suspender o expediente do Cartório Eleitoral da 34ª Zona no dia 31 de julho (sexta-feira) de
2020.
Art. 2º Suspender os prazos processuais que se iniciam ou encerram-se nesse dia, prorrogando-os
para o primeiro dia útil subsequente.
Publique-se. Comunique-se à CRE/MT, nos termos do Provimento 2/2013. Cumpra-se.
Chapada dos Guimarães-MT, 28 de julho de 2020.
RAMON FAGUNDES BOTELHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 35ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0000042-46.2011.6.11.0035
EDITAL Nº 28/2020
Exmo. Sr. Dr. Fábio Petengill, MM. Juiz da 35ª Zona Eleitoral/MT, no uso de suas atribuições
legais,
Processo : 42-46.2011.6.11.0035
Assunto : Execução Fiscal
Exequente : União Procuradoria da Fazenda Nacional/MT
Executado : Lelinho dos Santos Kapich
Executada : Nadiley Soares Teixeira
Executado : TV Mundial Ltda.
Advogado : Jarbas Antônio Dias OAB/MT 7.842 B
FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito, originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos
(SADP), foi migrado para o sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), em cumprimento aos
termos contidos na Portaria nº 247/2020/TSE c/c Resolução nº 2469/2020/TRE-MT. Sendo assim,
em consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso V da Portaria nº 247/2020/TSE, ficam
INTIMADOS os advogados e/ou defensores constituídos e atuantes nos autos para ratificar o
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em consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso V da Portaria nº 247/2020/TSE, ficam
INTIMADOS os advogados e/ou defensores constituídos e atuantes nos autos para ratificar o
cadastramento do feito no sistema no prazo de 10 (dez) dias, findo o prazo sem manifestação, será
considerado como tácita à ratificação do cadastramento. Para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar desconhecimento, expede-se o presente Edital, que deverá ser
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Eu, Waldomiro Júnior Ormond dos Santos,
Chefe de Cartório desta Zona, digitei e assino o presente Edital, nos termos da Portaria de
Delegação nº 04/2015/35ªZE.
Juína/MT, 28/07/2020.
Waldomiro Júnior Ormond dos Santos
Chefe de Cartório

ATOS DA 36ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 42/2020
O Dr. Jorge Hassib Ibrahin, MM. Juiz da 36ª Zona Eleitoral, município de Vera, Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o diretório
/comissão do partido político abaixo descrito apresentou declaração de ausência de movimentação
financeira durante o exercício financeiro de 2019, consoante os termos do art. 28, §4º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019:
PROCESSO

MUNICÍPIO

PARTIDO

0600041-91.2020.6.11.0036

VERA

PATRIOTA

RESPONSÁVEIS
Presidente: Volmar Antônio Giongo
Tesoureiro: Tiago Pereira dos Santos

Fica facultada a qualquer interessado, no prazo de 3 (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, nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado
no mural do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade, Vera-MT, aos 29 (vinte e nove) dias
do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, _______, Giselle de Fátima Diniz Moura - Analista
Judiciário, que o digitei e assino por delegação, autorizada pela Portaria 02/2016/36ªZE.
GISELLE DE FATIMA DINIZ MOURA
Analista Judiciário

ATOS DA 39ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600014-02.2020.6.11.0039
JUSTIÇA ELEITORAL 039ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
PET-ADM (12562) Nº 0600014-02.2020.6.11.0039 / 039ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
REQUERENTE: FELIPE TANAHASHI ALVES
Advogados do(a) REQUERENTE: MARCO AURELIO MARRAFON - DF37805, GUSTAVO
ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI - MT10042/O
SENTENÇA
Vistos.
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Vistos.
Trata-se de requerimento de regularização de inscrição eleitoral e de filiação partidária
apresentado pelo eleitor Felipe Tanahashi Alves, em virtude de a inscrição estar cancelada por
ausência à revisão biométrica, o que impede o partido ao qual o eleitor se filiou incluí-lo em seu rol
de filiados.
O Ministério Público Eleitoral pugna, em razão da determinação de regularização da inscrição
eleitoral em outro processo, pela colheita dos dados biométricos, prevista no art. 4º, Parágrafo
único, do Provimento 2/2020, somente após a retomada do atendimento presencial, e, quanto à
filiação partidária, pelo cancelamento de registros internos de filiações do requerente.
Relatei. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que as medidas determinadas pelo juízo e levadas a efeito pelo
cartório eleitoral já denotam o caráter satisfativo de tais medidas em relação aos pedidos contidos
na inicial.
Com efeito, conforme parecer ministerial (ID 1377011), a regularização da inscrição já aconteceu
no bojo dos autos nº 0600013-17.2020.6.11.0039, o que permitiu a inclusão do nome do eleitor
requerente no rol de filiados ao Cidadania, conforme se vê no documento de ID 1333261.
Por todo o exposto, defiro os pedidos aventados na petição inicial, alertando o eleitor requerente
acerca da obrigação de comparecimento futuro para coleta dos dados biométricos após
convocação desta justiça especializada.
Deixo de determinar a exclusão do nome do eleitor da lista interna de filiados a outras
agremiações, em vista da nova sistemática legal atinente ao tema, que considera apenas a filiação
com data mais recente, e do fato de que tal exclusão demanda requerimento do interessado ao
juízo, após comunicação formal ao partido, nos termos do art. 24 da Resolução TSE nº 23596
/2019.
Publique-se. Intime-se.
Ciência do Ministério Público Eleitoral.
Após, arquive-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva
Juíza Eleitoral

ATOS DA 42ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA Nº 004/2020/42ZE
O Excelentíssimo Doutor Daniel de Sousa Campos, Juiz Eleitoral da 042ª Zona Eleitoral, no uso de
suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 3º da Resolução TSE n. 23.328/2010, quanto ao dever dos
partidos políticos manterem "atualizados, perante a Justiça Eleitoral, os cadastros com endereço
completo, número de telefone, fac-símile e endereço eletrônico, para os quais serão encaminhadas
as intimações nos casos de expressa determinação judicial, ou nos casos em que houver as
intimações nos casos de expressa determinação judicial, ou nos casos em que houver disposição
legal ou regulamentar nesse sentido";
CONSIDERANDO que a Resolução TSE n. 23.527/2017, em seu artigo 3º, estabelece que, antes
que se expeça mandados por oficial de justiça, que, além de expedição via Correios, deverão ser
"esgotadas todas as outras formas legalmente admitidas (fac-símile, telegrama, meio eletrônico,
entre outras)";
CONSIDERANDO os princípios da economicidade e eficiência que norteiam a prestação dos
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CONSIDERANDO os princípios da economicidade e eficiência que norteiam a prestação dos
serviços públicos, devendo ser privilegiadas as medidas que alcançarem o mesmo fim, com menor
dispêndio de tempo e recursos públicos;
RESOLVE
Art. 1º. As comunicações de atos judiciais e administrativos, nos feitos em trâmite perante a 42ª
Zona Eleitoral, quando destinadas a diretórios de partidos políticos ou seus representantes que
eventualmente devam ser notificados em decorrência de cargo que ocupem ou tenham ocupado
na gestão do partido, serão expedidas aos destinatários na seguinte ordem de preferência
(passando-se para o método seguinte apenas na impossibilidade de cumprimento pelo método
antecedente):
I - endereço eletrônico (e-mail), juntando-se aos autos cópia do e-mail enviado;
II - aplicativo de mensagens WhatsApp, devendo ser certificado nos autos que a mensagem foi
entregue ao número destinatário;
III - telefone, devendo ser certificado nos autos, pelo servidor comunicante, o número de telefone
discado, data e hora da comunicação, e a resposta do interlocutor;
IV - endereço físico, via Correios ou, de forma justificada, por Oficial de Justiça, nos termos da
Resolução TSE n. 23.527/2017.
Art. 2º. As informações necessárias à comunicação a ser expedida deverão ser consultadas, em no
máximo 30 dias antes da efetiva expedição, no Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias

(SGIP),

disponível

em

http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos

/informacoespartidarias/modulo-consulta-sgip3, devendo ser juntado ao procedimento a certidão da
composição emitida no sistema.
Art. 3º. A forma de cumprimento de atos disciplinada nesta Portaria independe da natureza do ato
a ser expedido (despacho, decisão interlocutória, sentença, portaria, edital, ofício, entre outros).
Art. 4º. Nos casos do art. 1º, incisos I, II e III, para que se confirme a eficácia da comunicação
expedida, bastará a constatação de que o meio utilizado (e-mail, aplicativo de mensagem ou
telefone) corresponde ao registrado no SGIP, mediante comparação com a certidão emitida pelo
sistema e juntada aos autos a que alude o artigo 2º desta Portaria, sendo desnecessária certidão
posterior específica confirmando a eficácia do ato.
Art. 5º. Caso seja expedida comunicação ao partido, ou ao respectivo representante, por meio de
postagem pelo Correio com aviso de recebimento ou por mandado cumprido por Oficial de Justiça,
não se exigirá a assinatura pessoal do intimado, bastando ser observado o encaminhamento ao
endereço físico que conste da certidão de composição partidária emitida pelo SGIP (art. 3º, §1º, da
Resolução TSE n. 23.328/2010).
Art. 6º. Quando o partido político ou seus representantes houverem constituído advogado mediante
procuração hábil, a comunicação dos atos será considerada eficaz com a respectiva publicação no
Diário da Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral, dispensadas as demais modalidades disciplinadas
nesta Portaria.
Art. 7º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Art. 8º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Encaminhe-se, por via eletrônica, cópia dessa Portaria à Corregedoria Regional Eleitoral.
Sapezal/MT, datado e assinado eletronicamente.
DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600018-30.2020.6.11.0042

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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PROCESSO 0600018-30.2020.6.11.0042
JUSTIÇA ELEITORAL 042ª ZONA ELEITORAL DE SAPEZAL MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600018-30.2020.6.11.0042 / 042ª ZONA ELEITORAL DE
SAPEZAL MT
REQUERENTE: OSVALDO GOMES DE OLIVEIRA
REQUERIDO: ORGAO MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO DO PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO - PRB
Advogado do(a) REQUERIDO: ELISANGELA AZEREDO DA SILVA ALVES - MT16670/O
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de regularização partidária formulado pelo eleitor OSVALDO GOMES DE
OLIVEIRA, inscrição eleitoral 0055 9896 1864, de modo a restar filiado ao Partido Republicano da
Ordem Social - PROS de Campos de Júlio/MT, sob a alegação de que não reconhece as filiações
junto ao Partido Republicanos e Democratas - DEM de Campos de Júlio/MT.
Vislumbra-se pelos documentos acostados pelo Cartório Eleitoral (ID 1213400) que as filiações
junto aos partidos Democratas - DEM e Partido Republicano da Ordem Social - PROS, feitas
respectivamente nas datas de 01/10/2019 e 07/02/2020, foram canceladas automaticamente após
o processamento realizado pelo TSE, sendo mantida a mais recente, qual seja, ao Partido
Republicanos, feita em 07/03/2020.
Intimado para prestar esclarecimentos quanto aos documentos juntados aos autos, o requerente
permaneceu inerte, conforme certificado pela serventia cartorária (ID 2138300).
Intimado, o Ministério Público Eleitoral não se manifestou (doc. ID 2897147).
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
A Lei n. 9.096/95 e a Resolução TSE n. 23.596/2019 disciplinam as hipóteses de filiação,
desfiliação e a duplicidade de filiação partidária.
Nos termos do artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 9.096/95, havendo coexistência de filiações
partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das
demais.
No caso em tela, o autor afirma que se filiou ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS, em
30/01/2020, e para comprovar o alegado, apresenta a ficha de filiação partidária.
Em seu requerimento, requer seja desconsiderada qualquer outra filiação que possa existir em seu
nome.
Intimado para manifestar-se nos autos, o partido Republicanos juntou ficha de filiação com a
assinatura do requerente (doc. ID 1369240).
Todavia, o requerente permaneceu inerte quando intimado para prestar esclarecimentos (doc. ID
2138300).
O ato de filiação partidária constitui manifestação da vontade do eleitor, que suporta os
desdobramentos jurídicos ou políticos que ocorram. Assim, ninguém pode ser compelido a filiar-se
ou a manter-se filiado à determinada agremiação.
Pelos documentos acostados aos autos, consta que a filiação mais recente do eleitor se deu com o
partido Republicanos, em 07/03/2020, razão pela qual deve prevalecer sobre as demais, nos
exatos termos do artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 9.096/95.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconhecimento de filiação partidária junto ao Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, devendo ser mantida a filiação do eleitor OSVALDO
GOMES DE OLIVEIRA, TE 0055 9896 1864, junto ao partido Republicanos de Campos de Júlio
/MT.
Publique-se. Intime-se via DJE/TRE/MT.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Publique-se. Intime-se via DJE/TRE/MT.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Sapezal/MT, 28 de julho de 2020.
DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Juiz Eleitoral - 42ª ZE

ATOS DA 48ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0000040-27.2017.6.11.0048
JUSTIÇA ELEITORAL 048ª ZONA ELEITORAL DE COTRIGUAÇU MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0000040-27.2017.6.11.0048 / 048ª ZONA
ELEITORAL DE COTRIGUAÇU MT INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB
RESPONSÁVEL: JAIR KLASNER, ROQUE LUIZ FERNANDES
EDITAL 36/2020/48ZE
Torna pública a migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos (SADP) para o Processo Judicial Eletrônico (PJe). O Excelentíssimo Senhor Dr. Dante
Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz da 48ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais, etc...
FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito, originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos
(SADP), foi migrado para o sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), em cumprimento aos
termos contidos na Portaria nº 247/2020/TSE c/c Resolução nº 2469/2020/TRE-MT. Em
consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso V da Portaria nº 247/2020/TSE, ficam
intimados as partes e os advogados e/ou defensores constituídos e atuantes nos autos para
ratificar o cadastramento no prazo de 10 (dez) dias findo o prazo sem manifestação, se dará por
tacitamente ratificado o referido cadastro em sistema. Para que chegue ao conhecimento de todos
e ninguém possa alegar ignorância, expede-se o presente Edital, que deverá ser publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Cotriguaçu/MT, na data de
29 de julho de 2020. Eu,Ítalo José Scolari Cararo, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente,
subscrevendo-o com base na Portaria n.º 05/2018/48ªZE.
Ítalo José Scolari Cararo
Chefe de Cartório
(autorizado pela Portaria n.º 05/2020/48ªZE)

PROCESSO 0000042-26.2019.6.11.0048
JUSTIÇA ELEITORAL 048ª ZONA ELEITORAL DE COTRIGUAÇU MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0000042-26.2019.6.11.0048 / 048ª ZONA ELEITORAL DE
COTRIGUAÇU MT
RESPONSÁVEL: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB, JAIR KLASNER, ROQUE LUIZ
FERNANDES
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
EDITAL 41/2020/48ZE

Torna pública a migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Torna pública a migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos (SADP) para o Processo Judicial Eletrônico (PJe). O Excelentíssimo Senhor Dr. Dante
Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz da 48ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais, etc...
FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito, originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos
(SADP), foi migrado para o sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), em cumprimento aos
termos contidos na Portaria nº 247/2020/TSE c/c Resolução nº 2469/2020/TRE-MT. Em
consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso V da Portaria nº 247/2020/TSE, ficam
intimados as partes e os advogados e/ou defensores constituídos e atuantes nos autos para
ratificar o cadastramento no prazo de 10 (dez) dias findo o prazo sem manifestação, se dará por
tacitamente ratificado o referido cadastro em sistema. Para que chegue ao conhecimento de todos
e ninguém possa alegar ignorância, expede-se o presente Edital, que deverá ser publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Cotriguaçu/MT, na data de
29 de julho de 2020. Eu,Ítalo José Scolari Cararo, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente,
subscrevendo-o com base na Portaria n.º 05/2018/48ªZE.
Ítalo José Scolari Cararo
Chefe de Cartório
(autorizado pela Portaria n.º 05/2020/48ªZE)

PROCESSO 0000222-47.2016.6.11.0048
JUSTIÇA ELEITORAL 048ª ZONA ELEITORAL DE COTRIGUAÇU MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0000222-47.2016.6.11.0048 / 048ª ZONA ELEITORAL DE
COTRIGUAÇU MT
RESPONSÁVEL: DALMO ROBERTO PORCHER
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - MT11681/O
EDITAL 42/2020/48ZE
Torna pública a migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos (SADP) para o Processo Judicial Eletrônico (PJe). O Excelentíssimo Senhor Dr. Dante
Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz da 48ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais, etc...
FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito, originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos
(SADP), foi migrado para o sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), em cumprimento aos
termos contidos na Portaria nº 247/2020/TSE c/c Resolução nº 2469/2020/TRE-MT. Em
consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso V da Portaria nº 247/2020/TSE, ficam
intimados as partes e os advogados e/ou defensores constituídos e atuantes nos autos para
ratificar o cadastramento no prazo de 10 (dez) dias findo o prazo sem manifestação, se dará por
tacitamente ratificado o referido cadastro em sistema. Para que chegue ao conhecimento de todos
e ninguém possa alegar ignorância, expede-se o presente Edital, que deverá ser publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Cotriguaçu/MT, na data de
29 de julho de 2020. Eu,Ítalo José Scolari Cararo, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente,
subscrevendo-o com base na Portaria n.º 05/2018/48ªZE.
Ítalo José Scolari Cararo
Chefe de Cartório
(autorizado pela Portaria n.º 05/2020/48ªZE)

PROCESSO 0000336-25.2012.6.11.0048
JUSTIÇA ELEITORAL 048ª ZONA ELEITORAL DE COTRIGUAÇU MT
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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JUSTIÇA ELEITORAL 048ª ZONA ELEITORAL DE COTRIGUAÇU MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0000336-25.2012.6.11.0048 / 048ª ZONA
ELEITORAL DE COTRIGUAÇU MT
REQUERENTE: DALMO ROBERTO PORCHER
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - MT11681/O
EDITAL 37/2020/48ZE
Torna pública a migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos (SADP) para o Processo Judicial Eletrônico (PJe). O Excelentíssimo Senhor Dr. Dante
Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz da 48ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais, etc...
FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito, originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos
(SADP), foi migrado para o sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), em cumprimento aos
termos contidos na Portaria nº 247/2020/TSE c/c Resolução nº 2469/2020/TRE-MT. Em
consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso V da Portaria nº 247/2020/TSE, ficam
intimados as partes e os advogados e/ou defensores constituídos e atuantes nos autos para
ratificar o cadastramento no prazo de 10 (dez) dias findo o prazo sem manifestação, se dará por
tacitamente ratificado o referido cadastro em sistema. Para que chegue ao conhecimento de todos
e ninguém possa alegar ignorância, expede-se o presente Edital, que deverá ser publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Cotriguaçu/MT, na data de
29 de julho de 2020. Eu,Ítalo José Scolari Cararo, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente,
subscrevendo-o com base na Portaria n.º 05/2018/48ªZE.
Ítalo José Scolari Cararo
Chefe de Cartório
(autorizado pela Portaria n.º 05/2020/48ªZE)

PROCESSO 0000432-98.2016.6.11.0048
JUSTIÇA ELEITORAL 048ª ZONA ELEITORAL DE COTRIGUAÇU MT
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0000432-98.2016.6.11.0048 / 048ª
ZONA ELEITORAL DE COTRIGUAÇU MT
REPRESENTANTE: JURACY NASCIMENTO SANTOS
Advogado do(a) REPRESENTANTE: CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - MT11681/O
REPRESENTADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
EDITAL 40/2020/48ZE
Torna pública a migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos (SADP) para o Processo Judicial Eletrônico (PJe). O Excelentíssimo Senhor Dr. Dante
Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz da 48ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais, etc...
FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito, originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos
(SADP), foi migrado para o sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), em cumprimento aos
termos contidos na Portaria nº 247/2020/TSE c/c Resolução nº 2469/2020/TRE-MT. Em
consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso V da Portaria nº 247/2020/TSE, ficam
intimados as partes e os advogados e/ou defensores constituídos e atuantes nos autos para
ratificar o cadastramento no prazo de 10 (dez) dias findo o prazo sem manifestação, se dará por
tacitamente ratificado o referido cadastro em sistema. Para que chegue ao conhecimento de todos
e ninguém possa alegar ignorância, expede-se o presente Edital, que deverá ser publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Cotriguaçu/MT, na data de
29 de julho de 2020. Eu,Ítalo José Scolari Cararo, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente,
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. 3213

Cuiabá, quinta-feira, 30 de julho de 2020

82

29 de julho de 2020. Eu,Ítalo José Scolari Cararo, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente,
subscrevendo-o com base na Portaria n.º 05/2018/48ªZE.
Ítalo José Scolari Cararo
Chefe de Cartório
(autorizado pela Portaria n.º 05/2020/48ªZE)

PROCESSO 0000438-08.2016.6.11.0048
JUSTIÇA ELEITORAL 048ª ZONA ELEITORAL DE COTRIGUAÇU MT
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0000438-08.2016.6.11.0048 / 048ª
ZONA ELEITORAL DE COTRIGUAÇU MT
REPRESENTANTE: SANDRA JOSY LOPES DE SOUZA, HELVIO DE LIMA
Advogado do(a) REPRESENTANTE: CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - MT11681/O
REPRESENTADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
EDITAL 38/2020/48ZE
Torna pública a migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos (SADP) para o Processo Judicial Eletrônico (PJe). O Excelentíssimo Senhor Dr. Dante
Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz da 48ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais, etc...
FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito, originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos
(SADP), foi migrado para o sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), em cumprimento aos
termos contidos na Portaria nº 247/2020/TSE c/c Resolução nº 2469/2020/TRE-MT. Em
consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso V da Portaria nº 247/2020/TSE, ficam
intimados as partes e os advogados e/ou defensores constituídos e atuantes nos autos para
ratificar o cadastramento no prazo de 10 (dez) dias findo o prazo sem manifestação, se dará por
tacitamente ratificado o referido cadastro em sistema. Para que chegue ao conhecimento de todos
e ninguém possa alegar ignorância, expede-se o presente Edital, que deverá ser publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Cotriguaçu/MT, na data de
29 de julho de 2020. Eu,Ítalo José Scolari Cararo, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente,
subscrevendo-o com base na Portaria n.º 05/2018/48ªZE.
Ítalo José Scolari Cararo
Chefe de Cartório
(autorizado pela Portaria n.º 05/2020/48ªZE)

PROCESSO 0600047-62.2020.6.11.0048
JUSTIÇA ELEITORAL 048ª ZONA ELEITORAL DE COTRIGUAÇU MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600047-62.2020.6.11.0048 / 048ª ZONA
ELEITORAL DE COTRIGUAÇU MT
REQUERENTE: ROSEMEIRE BONFIM
Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO RODRIGO DA SILVA - MT25225/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE COTRIGUAÇU MT
DESPACHO Visto etc.
Em que pese ser o procedimento eletrônico, não significa que não se deve observar as condições
/requisitos da petição inicial, (contido no art. 319 do CPC - 2015), o que não cumpriu o autor, já que
sequer juntou aos autos a petição inicial.
Posto isso, defiro o prazo de 15 dias para que a parte autora adeque a petição inicial em forma de
emenda substitutiva (art. 321, CPC - 2015), observando as determinações acima, sob pena de
indeferimento da petição inicial (art. 321 parágrafo único do CPC 2015)
Intime-se. Cotriguaçu/MT, 28 de julho de 2020 Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Intime-se. Cotriguaçu/MT, 28 de julho de 2020 Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Eleitoral

PROCESSO 0000024-05.2019.6.11.0048
JUSTIÇA ELEITORAL 048ª ZONA ELEITORAL DE COTRIGUAÇU MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0000024-05.2019.6.11.0048 / 048ª ZONA
ELEITORAL DE COTRIGUAÇU MT
REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB - 15,
ANTONIO PRIM, ELCI FELIX FURTADO
EDITAL 39/2020/48ZE
Torna pública a migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos (SADP) para o Processo Judicial Eletrônico (PJe). O Excelentíssimo Senhor Dr. Dante
Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz da 48ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais, etc...
FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito, originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos
(SADP), foi migrado para o sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), em cumprimento aos
termos contidos na Portaria nº 247/2020/TSE c/c Resolução nº 2469/2020/TRE-MT. Em
consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso V da Portaria nº 247/2020/TSE, ficam
intimados as partes e os advogados e/ou defensores constituídos e atuantes nos autos para
ratificar o cadastramento no prazo de 10 (dez) dias findo o prazo sem manifestação, se dará por
tacitamente ratificado o referido cadastro em sistema. Para que chegue ao conhecimento de todos
e ninguém possa alegar ignorância, expede-se o presente Edital, que deverá ser publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Cotriguaçu/MT, na data de
29 de julho de 2020. Eu,Ítalo José Scolari Cararo, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente,
subscrevendo-o com base na Portaria n.º 05/2018/48ªZE.
Ítalo José Scolari Cararo
Chefe de Cartório
(autorizado pela Portaria n.º 05/2020/48ªZE)

PROCESSO 0000001-93.2018.6.11.0048
JUSTIÇA ELEITORAL 048ª ZONA ELEITORAL DE COTRIGUAÇU MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0000001-93.2018.6.11.0048 / 048ª ZONA ELEITORAL DE
COTRIGUAÇU MT
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: ALDO HAVERROTH
EDITAL 35/2020/48ZE
Torna pública a migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos (SADP) para o Processo Judicial Eletrônico (PJe). O Excelentíssimo Senhor Dr. Dante
Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz da 48ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais, etc...
FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito, originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos
(SADP), foi migrado para o sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), em cumprimento aos
termos contidos na Portaria nº 247/2020/TSE c/c Resolução nº 2469/2020/TRE-MT. Em
consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso V da Portaria nº 247/2020/TSE, ficam
intimados as partes e os advogados e/ou defensores constituídos e atuantes nos autos para
ratificar o cadastramento no prazo de 10 (dez) dias findo o prazo sem manifestação, se dará por
tacitamente ratificado o referido cadastro em sistema. Para que chegue ao conhecimento de todos
e ninguém possa alegar ignorância, expede-se o presente Edital, que deverá ser publicado no
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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e ninguém possa alegar ignorância, expede-se o presente Edital, que deverá ser publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Cotriguaçu/MT, na data de
29 de julho de 2020. Eu,Ítalo José Scolari Cararo, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente,
subscrevendo-o com base na Portaria n.º 05/2018/48ªZE.
Ítalo José Scolari Cararo
Chefe de Cartório
(autorizado pela Portaria n.º 05/2020/48ªZE)

ATOS DA 51ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0000079-39.2015.6.11.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 051ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 0000079-39.2015.6.11.0001 / 051ª ZONA ELEITORAL DE
CUIABÁ MT
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
INVESTIGADO: VILMAR SOUZA DE OLIVEIRA
EDITAL
Edital nº 18/2020 - Migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos SADP - para o Processo Judicial Eletrônico - PJe
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Jorge Alexandre Martins Ferreira, MMº Juíz da 51ª Zona
Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, e o Chefe de Cartório, 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.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Eder da Silva Rodrigues Chefe de Cartório da 51ª ZE/MT

PROCESSO 0000095-95.2019.6.11.0051
JUSTIÇA ELEITORAL 051ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL (355) Nº 0000095-95.2019.6.11.0051 / 051ª ZONA ELEITORAL
DE CUIABÁ MT
DEPRECANTE: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CORUMBÁ MS
DEPRECADO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
EDITAL
Edital nº 17/2020 - Migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos SADP - para o Processo Judicial Eletrônico - PJe
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Jorge Alexandre Martins Ferreira, MMº Juíz da 51ª Zona
Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, e o Chefe de Cartório, 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.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Eder da Silva Rodrigues
Chefe de Cartório da 51ª ZE/MT

PROCESSO 0000061-57.2018.6.11.0051
JUSTIÇA ELEITORAL 051ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL (355) Nº 0000061-57.2018.6.11.0051 / 051ª ZONA ELEITORAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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JUSTIÇA ELEITORAL 051ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL (355) Nº 0000061-57.2018.6.11.0051 / 051ª ZONA ELEITORAL
DE CUIABÁ MT
DEPRECANTE: JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO VERDE MT
DEPRECADO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
EDITAL
Edital nº 16/2020 - Migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos SADP - para o Processo Judicial Eletrônico - PJe
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Jorge Alexandre Martins Ferreira, MMº Juíz da 51ª Zona
Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, e o Chefe de Cartório, 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.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Eder da Silva Rodrigues
Chefe de Cartório da 51ª ZE/MT

PROCESSO 0000053-02.2019.6.11.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 051ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 0000053-02.2019.6.11.0001 / 051ª ZONA ELEITORAL DE
CUIABÁ MT
AUTOR: SR/PF/MT
INVESTIGADO: ONDANIR BORTOLINI
EDITAL
Edital nº 20/2020 - Migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos SADP - para o Processo Judicial Eletrônico - PJe
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Jorge Alexandre Martins Ferreira, MMº Juíz da 51ª Zona
Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, e o Chefe de Cartório, 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.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Eder da Silva Rodrigues Chefe de Cartório da 51ª ZE/MT

PROCESSO 0000041-85.2019.6.11.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 051ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 0000041-85.2019.6.11.0001 / 051ª ZONA ELEITORAL DE
CUIABÁ MT
AUTOR: SR/PF/MT
INVESTIGADO: EMANUEL PINHEIRO DA SILVA PRIMO
Advogado do(a) INVESTIGADO: NANDA LUZ SOARES QUADROS
EDITAL
Edital nº 19/2020 - Migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos SADP - para o Processo Judicial Eletrônico - PJe
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Jorge Alexandre Martins Ferreira, MMº Juíz da 51ª Zona
Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, e o Chefe de Cartório, 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. Ficam dessa forma
intimados os advogados atuantes nos autos para ratificar o cadastramento, no prazo de 10 (dez)
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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intimados os advogados atuantes nos 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, 28 de julho de 2020.
Eder da Silva Rodrigues
Chefe de Cartório da 51ª ZE/MT

PROCESSO 0000031-22.2018.6.11.0051
JUSTIÇA ELEITORAL 051ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL (355) Nº 0000031-22.2018.6.11.0051 / 051ª ZONA ELEITORAL
DE CUIABÁ MT
REQUERENTE: JUÍZO DA 017ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS MT
REQUERIDO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
EDITAL
Edital nº 15/2020 - Migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos SADP - para o Processo Judicial Eletrônico - PJe
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Jorge Alexandre Martins Ferreira, MMº Juíz da 51ª Zona
Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, e o Chefe de Cartório, 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.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Eder da Silva Rodrigues Chefe de Cartório da 51ª ZE/MT

ATOS DA 55ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600089-90.2020.6.11.0055
JUSTIÇA ELEITORAL 055ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600089-90.2020.6.11.0055 / 055ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - MT18100/O
EDITAL Nº 51/2020/55ªZE/MT
A Chefe de Cartório da 55ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, nos
termos do § 2º do art. 32 c/c parágrafo único do art. 35 da Lei n. 9.096, de 19 de setembro de
1995, e dos §§ 2º e 3º do art. 31 da Resolução TSE n. 23.604, de 17 de dezembro de 2019, FAZ
PUBLICAR que se encontra disponível para consulta pública no Sistema de Processo Judicial
Eletrônico (PJe) deste Tribunal (https://pje.tre-mt.jus.br:), a Prestação de Contas Anual referente ao
exercício financeiro de 2012 do Partido Social Liberal - PSL; CIENTIFICA os partidos políticos que
terão o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação do presente edital, para (1) impugnar a
prestação de contas apresentada, bem como (2) 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 (parágrafo único do art. 35 da
Lei n. 9.096/1995 c/c § 4º do art. 31 da Resolução TSE n.23.604/2019).
Observações :

(1) A impugnação à prestação de contas deve ser juntada aos autos pelo impugnante por meio do
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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(1) A impugnação à prestação de contas deve ser juntada aos autos pelo impugnante por meio do
Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) do TRE-MT, disponível em http://www.tre-mt.jus.br
/site/institucional/processo-judicial-eletronico/pje/index.html (§ 3º do art. 31 da Res. TSE nº 23.604
/2019);
(2) O requerimento de abertura de investigação deve ser autuado na classe Representação por
meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) do TRE-MT, disponível em http://www.tremt.jus.br/site/institucional/processo-judicial-eletronico/pje/index.html (§ 4º do art. 31 da Resolução
TSE n. 23.604/2019).
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Andréia da Silva Noronha
Chefe de Cartório da 55ª Zona Eleitoral/MT
(Por ordem do MM Juiz Eleitoral)

PROCESSO 0600090-75.2020.6.11.0055
JUSTIÇA ELEITORAL 055ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600090-75.2020.6.11.0055 / 055ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - MT18100/O
EDITAL Nº 52/2020/55ªZE/MT
A Chefe de Cartório da 55ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, nos
termos do § 2º do art. 32 c/c parágrafo único do art. 35 da Lei n. 9.096, de 19 de setembro de
1995, e dos §§ 2º e 3º do art. 31 da Resolução TSE n. 23.604, de 17 de dezembro de 2019, FAZ
PUBLICAR que se encontra disponível para consulta pública no Sistema de Processo Judicial
Eletrônico (PJe) deste Tribunal (https://pje.tre-mt.jus.br:), a Prestação de Contas Anual referente ao
exercício financeiro de 2013 do Partido Social Liberal - PSL; CIENTIFICA os partidos políticos que
terão o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação do presente edital, para (1) impugnar a
prestação de contas apresentada, bem como (2) 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 (parágrafo único do art. 35 da
Lei n. 9.096/1995 c/c § 4º do art. 31 da Resolução TSE n.23.604/2019).
Observações :
(1) A impugnação à prestação de contas deve ser juntada aos autos pelo impugnante por meio do
Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) do TRE-MT, disponível em http://www.tre-mt.jus.br
/site/institucional/processo-judicial-eletronico/pje/index.html (§ 3º do art. 31 da Res. TSE nº 23.604
/2019);
(2) O requerimento de abertura de investigação deve ser autuado na classe Representação por
meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) do TRE-MT, disponível em http://www.tremt.jus.br/site/institucional/processo-judicial-eletronico/pje/index.html (§ 4º do art. 31 da Resolução
TSE n. 23.604/2019).
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Andréia da Silva Noronha
Chefe de Cartório da 55ª Zona Eleitoral/MT
(Por ordem do MM Juiz Eleitoral)

PROCESSO 0600088-08.2020.6.11.0055
JUSTIÇA ELEITORAL 055ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600088-08.2020.6.11.0055 / 055ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - MT18100/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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Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - MT18100/O
EDITAL Nº 50/2020/55ªZE/MT
A Chefe de Cartório da 55ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, nos
termos do § 2º do art. 32 c/c parágrafo único do art. 35 da Lei n. 9.096, de 19 de setembro de
1995, e dos §§ 2º e 3º do art. 31 da Resolução TSE n. 23.604, de 17 de dezembro de 2019, FAZ
PUBLICAR que se encontra disponível para consulta pública no Sistema de Processo Judicial
Eletrônico (PJe) deste Tribunal (https://pje.tre-mt.jus.br:), a Prestação de Contas Anual referente ao
exercício financeiro de 2011 do Partido Social Liberal - PSL; CIENTIFICA os partidos políticos que
terão o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação do presente edital, para (1) impugnar a
prestação de contas apresentada, bem como (2) 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 (parágrafo único do art. 35 da
Lei n. 9.096/1995 c/c § 4º do art. 31 da Resolução TSE n.23.604/2019).
Observações :
(1) A impugnação à prestação de contas deve ser juntada aos autos pelo impugnante por meio do
Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) do TRE-MT, disponível em http://www.tre-mt.jus.br
/site/institucional/processo-judicial-eletronico/pje/index.html (§ 3º do art. 31 da Res. TSE nº 23.604
/2019);
(2) O requerimento de abertura de investigação deve ser autuado na classe Representação por
meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) do TRE-MT, disponível em http://www.tremt.jus.br/site/institucional/processo-judicial-eletronico/pje/index.html (§ 4º do art. 31 da Resolução
TSE n. 23.604/2019).
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Andréia da Silva Noronha
Chefe de Cartório da 55ª Zona Eleitoral/MT
(Por ordem do MM Juiz Eleitoral)

PROCESSO 0600087-23.2020.6.11.0055
JUSTIÇA ELEITORAL 055ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600087-23.2020.6.11.0055 / 055ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - MT18100/O
EDITAL Nº 49/2020/55ªZE/MT
A Chefe de Cartório da 55ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, nos
termos do § 2º do art. 32 c/c parágrafo único do art. 35 da Lei n. 9.096, de 19 de setembro de
1995, e dos §§ 2º e 3º do art. 31 da Resolução TSE n. 23.604, de 17 de dezembro de 2019, FAZ
PUBLICAR que se encontra disponível para consulta pública no Sistema de Processo Judicial
Eletrônico (PJe) deste Tribunal (https://pje.tre-mt.jus.br:), a Prestação de Contas Anual referente ao
exercício financeiro de 2009 do Partido Social Liberal - PSL; CIENTIFICA os partidos políticos que
terão o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação do presente edital, para (1) impugnar a
prestação de contas apresentada, bem como (2) 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 (parágrafo único do art. 35 da
Lei n. 9.096/1995 c/c § 4º do art. 31 da Resolução TSE n.23.604/2019).
Observações :

(1) A impugnação à prestação de contas deve ser juntada aos autos pelo impugnante por meio do
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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(1) A impugnação à prestação de contas deve ser juntada aos autos pelo impugnante por meio do
Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) do TRE-MT, disponível em http://www.tre-mt.jus.br
/site/institucional/processo-judicial-eletronico/pje/index.html (§ 3º do art. 31 da Res. TSE nº 23.604
/2019);
(2) O requerimento de abertura de investigação deve ser autuado na classe Representação por
meio do Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) do TRE-MT, disponível em http://www.tremt.jus.br/site/institucional/processo-judicial-eletronico/pje/index.html (§ 4º do art. 31 da Resolução
TSE n. 23.604/2019).
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Andréia da Silva Noronha
Chefe de Cartório da 55ª Zona Eleitoral/MT
(Por ordem do MM Juiz Eleitoral)

ATOS DA 56ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600010-11.2020.6.11.0056
JUSTIÇA ELEITORAL 056ª ZONA ELEITORAL DE BRASNORTE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600010-11.2020.6.11.0056 / 056ª ZONA
ELEITORAL DE BRASNORTE MT
REQUERENTE: PSD PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
Advogado do(a) REQUERENTE: NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - MS11524
DESPACHO
Vistos,
Trata-se de apresentação de prestação de contas de exercício financeiro do Partido Social
Democrático de Brasnorte- PSD, sem movimentação financeira, referente ao ano de 2019, nos
termos do artigo 32, §4º da lei 9096/95.
Verifica-se que o requerente deixou de incluir no polo ativo da ação o presidente e o tesoureiro da
direção partidária. Assim determino a emenda da inicial, no prazo de 03 (três) dias, com a
retificação do polo ativo para inclusão dos dirigentes responsáveis, bem como, a juntada de
procuração, nos termos art. 31, I, a e b da Resolução 23.604/2019, sob pena de extinção do feito
sem resolução de mérito
Complementada a inicial, determino o processamento da Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira referente ao exercício 2019 na forma do disposto no art. 44 da
Resolução TSE nº 23.604/2019, na seguinte sequência:
I - a publicação de 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 a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do
§ 7º do art. 6º;
III a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário;
IV a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e
III, no prazo de cinco dias;
V a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII, no
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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V a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII, no
prazo de cinco dias;
VI as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão
técnico, do impugnante ou do MPE;
VII a abertura de 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;
VIII - E assim, concluído as determinações acima, façam-se os autos conclusos para sentença.
Brasnorte-MT, 13 de julho de 2020.
Daiane Marilyn Vaz
Juíza Eleitoral 56ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600009-26.2020.6.11.0056
JUSTIÇA ELEITORAL 056ª ZONA ELEITORAL DE BRASNORTE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600009-26.2020.6.11.0056 / 056ª ZONA
ELEITORAL DE BRASNORTE MT
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA DE BRASNORTE
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANCA - MT28033/O
DESPACHO
Vistos,
Trata-se de apresentação de prestação de contas de exercício financeiro da Comissão Provisória
Municipal dos Progressistas de Brasnorte- PP/MT, sem movimentação financeira, referente ao ano
de 2019, nos termos do artigo 32, §4º da lei 9096/95.
Verifica-se o requerente deixou de incluir no polo ativo da ação o presidente e o tesoureiro da
direção partidária. Assim determino a emenda da inicial, no prazo de 03 (três) dias, com a
retificação do polo ativo para inclusão dos dirigentes responsáveis, bem como, a juntada de
procuração do Presidente do partido, Edson Kokojuski, nos termos art. 31, I, a e b da Resolução
23.604/2019, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito
Complementada a inicial, determino o processamento da Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira referente ao exercício 2019 na forma do disposto no art. 44 da
Resolução TSE nº 23.604/2019, na seguinte sequência:
I - a publicação de 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 a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do
§ 7º do art. 6º;
III a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário;
IV a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e
III, no prazo de cinco dias;
V a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII, no
prazo de cinco dias;
VI as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão
técnico, do impugnante ou do MPE;
VII a abertura de 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;
VIII - E assim, concluído as determinações acima, façam-se os autos conclusos para sentença.
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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VIII - E assim, concluído as determinações acima, façam-se os autos conclusos para sentença.
Brasnorte-MT, 08 de julho de 2020.
Daiane Marilyn Vaz
Juíza Eleitoral 56ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600008-41.2020.6.11.0056
JUSTIÇA ELEITORAL 056ª ZONA ELEITORAL DE BRASNORTE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600008-41.2020.6.11.0056 / 056ª ZONA
ELEITORAL DE BRASNORTE MT
REQUERENTE: COMISSAO EXECUTIVA MUNICIPAL DO PARTIDO POLITICO DEMOCRATAS DEM, CRISTIANE ALVES MARTINS, ADRIANO DA SILVA CARVALHO
Advogado do(a) REQUERENTE: TIAGO JOSE LIPSCH - MT23383/O
DESPACHO
Vistos,
Trata-se de apresentação de prestação de contas de exercício financeiro da Comissão Provisória
Municipal de Brasnorte/MT do Democratas DEM/MT, sem movimentação financeira, referente ao
ano de 2019, nos termos do artigo 32, §4º da lei 9096/95.
Em observância ao art. 32 da Resolução TSE nº 23.604/2019, faculto ao Requerente, por seu
advogado constituído, no prazo de 3 (três) dias, complementar a inicial, fazendo juntar aos autos
instrumento de mandato outorgado pela Presidente do DEM/Brasnorte Cristiane Alves Martins, e
retifique o instrumento de mandato apresentado pelo Tesoureiro do DEM, Adriano da Silva
Carvalho, sob pena de prosseguimento regular do feito, com fluência dos respectivos prazos
processuais a partir da data da publicação do ato judicial no Diário da Justiça Eletrônico.
Complementada a inicial, determino o processamento da Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira referente ao exercício 2019 na forma do disposto no art. 44 da
Resolução TSE nº 23.604/2019, na seguinte sequência:
I - a publicação de 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 a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do
§ 7º do art. 6º;
III a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário;
IV a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e
III, no prazo de cinco dias;
V a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII, no
prazo de cinco dias;
VI as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão
técnico, do impugnante ou do MPE;
VII a abertura de 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;
VIII - E assim, concluído as determinações acima, façam-se os autos conclusos para sentença.
Brasnorte-MT, 07 de julho de 2020.
Daiane Marilyn Vaz
Juíza Eleitoral 56ª Zona Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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PROCESSO 0600007-56.2020.6.11.0056
JUSTIÇA ELEITORAL 056ª ZONA ELEITORAL DE BRASNORTE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600007-56.2020.6.11.0056 / 056ª ZONA
ELEITORAL DE BRASNORTE MT
REQUERENTE: 19 - PODEMOS - ORGAO PROVISORIO - BRASNORTE - MT - MUNICIPAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LOURIVAL RIBEIRO FILHO - MT5073000-A
DESPACHO
Vistos,
Trata-se de apresentação de prestação de contas de exercício financeiro da Comissão Provisória
Municipal de Brasnorte/MT, do PODEMOS PODE/MT, sem movimentação financeira, referente ao
ano de 2019.
Verifica-se que o requerente deixou de incluir no polo ativo da ação o presidente e o tesoureiro da
direção partidária. Assim determino a emenda da inicial, no prazo de 03 (três) dias, com a
retificação do polo ativo para inclusão dos dirigentes responsáveis, nos termos art. 31, I, a e b da
Resolução 23.604/2019, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito
Após a emenda a inicial, determino o processamento dos presentes autos, nos termos art. 44 da
Resolução TSE nº 23.604/2019, na seguinte sequência:
I - a publicação de 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 a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do
§ 7º do art. 6º;
III a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário;
IV a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e
III, no prazo de cinco dias;
V a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII, no
prazo de cinco dias;
VI as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão
técnico, do impugnante ou do MPE;
VII a abertura de 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;
VIII - E assim, concluído as determinações acima, façam-se os autos conclusos para sentença.
Brasnorte-MT, 06 de julho de 2020.
Daiane Marilyn Vaz
Juíza Eleitoral 56ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600005-86.2020.6.11.0056
JUSTIÇA ELEITORAL 056ª ZONA ELEITORAL DE BRASNORTE MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600005-86.2020.6.11.0056 / 056ª ZONA ELEITORAL DE
BRASNORTE MT
REQUERENTE: NILO RIBEIRO AMOA
Advogado do(a) REQUERENTE: NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - MS11524

REQUERIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
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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REQUERIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - PMDB, COMISSAO PROVISORIA DO MUNICIPIO DE BRASNORTE/MT PSB
SENTENÇA
Vistos.
Trata-se de requerimento do eleitor Nilo Ribeiro Amoa no sentido de ser declarada válida sua
filiação ao Partido Socialista Brasileiro, e consequente invalidação de filiação ao Movimento
Democrático Brasileiro.
Alega para tanto, que requereu sua inscrição junto ao Partido Socialista Brasileiro em 31/03/2020
(ID 946947) e em seguida, requereu o cancelamento de sua filiação junto ao órgão partidário do
Movimento Democrático Brasileiro (ID 947010 e 947011). Contudo, afirma, que ao consultar a lista
oficial de filiados, publicada pelo TSE, no dia 23/04/2020, verificou que sua filiação constava como
cancelada junto ao PSB e não junto ao MDB, conforme requerimento.
Manifestou-se o referido eleitor pela manutenção do vínculo junto ao Partido Socialista Brasileiro
PSB, e pelo cancelamento da filiação junto ao Movimento Democrático Brasileiro, a qual, segundo
ele, se deu de forma indevida.
Intimados os partidos políticos (ID 1235958), se mantiveram inertes.
Indo os autos ao Ministério Público, colheu-se parecer favorável ao pleito do eleitor, aplicando-se,
ao caso, o art. 22 da Lei 9.096/95, que estabelece que o cancelamento imediato da filiação
partidária, verifica-se, dentre outros casos, o de filiação a outro partido, desde que a pessoa
comunique o fato ao juiz da respectiva Zona Eleitoral, o que de fato ocorreu.
Relatado, decido.
A princípio cumpre fazer uma breve introdução sobre as normas jurídicas aplicáveis ao caso sub
judice.
A liberdade de associação político-partidária é um direito político garantido pela Constituição
Federal de 1988 e compõe o rol dos direitos e garantias fundamentais atribuídos aos cidadãos
brasileiros.
A norma regulamentadora do assunto é Lei nº 9.096/1995 Lei dos Partidos Políticos, em seu Título
II, Capítulo IV, previu, dentre outros casos de cancelamento da filiação partidária, a filiação a outro
partido político, desde que a pessoa comunique o fato ao Juízo da Zona Eleitoral de origem (art.
22, inciso V).
Por conseguinte, estabeleceu, após as alterações introduzidas pela Lei nº 12.891/2013, que
Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça
Eleitoral determinar o cancelamento das demais (parágrafo único).
Feitas tais considerações, passa-se à análise do caso que constitui o objeto dos autos.
Pela documentação acostada aos autos, resta comprovado o requerimento do eleitor para sua
filiação ao PSB, bem como seu desejo de cancelá-la frente ao MDB, documentalmente
comprovada e com a comunicação expressa a esse juízo.
Dessa forma, havendo manifestação de preferência do eleitor, e indicação de que uma das
filiações é indevida, não se vislumbra óbice no acolhimento da pretensão deduzida.
Frisa-se, ainda, que, nos casos de dupla filiação, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça
Eleitoral determinar o cancelamento das demais, sendo que, na hipótese, verifica-se que o PSB foi
o último partido a ser filiado pelo requerente, caso não tivesse sido cancelada, conforme a vontade
e a ficha de filiação acostadas nos autos.
Nesse sentido, inclusive é a r. manifestação do Ministério Público Eleitoral

Assim, com fulcro no artigo 487, I, CPC, julgo procedente o pedido para manter Nilo Ribeiro Amoa
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Assim, com fulcro no artigo 487, I, CPC, julgo procedente o pedido para manter Nilo Ribeiro Amoa
filiado ao Partido Socialista Brasileiro PSB, com o consequente cancelamento do vínculo junto ao
Movimento Democrático Brasileiro - MDB com fundamento no inciso V e no parágrafo único do art.
22 da Lei 9.096/95.
Em relação ao pedido de inserção em lista especial do Partido Socialista Brasileiro, considerando
que o prazo final para solicitação de inserção em lista de filiados, nos termos da Portaria TSE nº
357/2020, foi em 16 de junho de 2020, e o último dia para autorização pelo Cartório Eleitoral de
processamento de relação especial foi em 19 de junho de 2020 (art. 16, § 2º da Resolução TSE nº
23.596/2019), e considerando ainda que o Sistema FILIA da Justiça Eleitoral encontra-se fechado
para quaisquer registros, não há que se falar em inserção de lista especial de filiados ou inserção
de filiados nos registros de agremiações partidárias no momento.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo requerente para inclusão de seu nome na lista
interna do Partido Socialista Brasileiro e processamento em lista especial.
Adote o cartório eleitoral as providências necessárias para que o sistema de filiações reflita a
decisão aqui tomada.
Publique-se a decisão, inclusive para intimação das partes.
Intime-se, ainda, o Ministério Público.
Transitado em julgado e feitas as devidas alterações ora ordenadas, arquive-se, com as baixas
próprias.
Cumpra-se.
Brasnorte/MT, 24 de julho de 2020.
Daiane Marilyn Vaz
Juíza eleitoral - 56ª ZE/MT

PROCESSO 0600004-04.2020.6.11.0056
JUSTIÇA ELEITORAL 056ª ZONA ELEITORAL DE BRASNORTE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600004-04.2020.6.11.0056 / 056ª ZONA
ELEITORAL DE BRASNORTE MT
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO MUNICIPIO DE BRASNORTE/MT PSB
Advogado do(a) REQUERENTE: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
DESPACHO
Vistos,
Trata-se de apresentação de prestação de contas de exercício financeiro da Comissão Provisória
do Município de Brasnorte/MT - PSB, sem movimentação financeira, referente ao ano de 2019.
Verifica-se que o requerente deixou de incluir no polo ativo da ação o presidente e o tesoureiro da
direção partidária. Assim determino a emenda da inicial, no prazo de 03 (três) dias, com a
retificação do polo ativo para inclusão dos dirigentes responsáveis, nos termos art. 31, I, a e b da
Resolução 23.604/2019, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito
Após a emenda a inicial, determino o processamento dos presentes autos, nos termos art. 44 da
Resolução TSE nº 23.604/2019, na seguinte sequência:
I - a publicação de 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 a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do
§ 7º do art. 6º;
III a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
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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III a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário;
IV a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e
III, no prazo de cinco dias;
V a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII, no
prazo de cinco dias;
VI as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão
técnico, do impugnante ou do MPE;
VII a abertura de 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;
VIII - E assim, concluído as determinações acima, façam-se os autos conclusos para sentença.
Brasnorte-MT, 05 de junho de 2020.
Daiane Marilyn Vaz
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600001-49.2020.6.11.0056
JUSTIÇA ELEITORAL 056ª ZONA ELEITORAL DE BRASNORTE MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600001-49.2020.6.11.0056 / 056ª ZONA ELEITORAL DE
BRASNORTE MT
REQUERENTE: ARLINDO BERNARDO
Advogado do(a) REQUERENTE: CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - MT7987/O
SENTENÇA
Trata-se de pedido de regularização de prestação de contas eleitorais, apresentada pelo candidato
Arlindo Bernardo, acerca das eleições do ano de 2016, no Município de Brasnorte/MT.
As contas já foram julgadas desaprovadas no processo de nº 222.23.2016.6.11.0056.
Requereu, ainda, a expedição de alvará judicial para que fosse realizada a transferência de valores
constantes em conta aberta no Banco do Brasil, em 2016, durante as eleições, para quitação de
dívida que permanece em aberto.
Em relação à regularização das contas, o Ministério Publico manifestou pela improcedência do
pedido, ante a ausência de previsão legal.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, embora o requerente alegue que a não regularização das contas partidárias possa vir
a prejudicá-lo, não é esta a situação verificada.
Segundo consta dos autos (ID 289775 e 289962), há um processo (222.23.2016.6.11.0056) que já
examinou as contas anuais de 2016, em nome do requerente.
Consta que o candidato apresentou parcialmente a prestação de contas naquele ano e que essa
declaração foi examinada por este Juízo, tendo sido considerada, em decisão final, como
reprovadas (ID 289962 fl. 24 dos autos originais).
Convém destacar, também, que essa decisão se tornou estável, eis que transitou em julgado (ID
289962 fls 29 dos autos originais).
A partir daí, é possível constatar que, diversamente do alegado, o autor não sofre qualquer
restrição por procedimento oriundo deste Juízo e isso se torna claro na informação extraída da
certidão de quitação eleitoral presente nos autos ( ID 1161348).
Dessa forma, as contas do ano de 2016 foram prestadas e julgadas como reprovadas, não
existindo qualquer anotação de inadimplência registrada nos sistemas da Justiça Eleitoral, relativa
a esse ano-exercício.
Ainda, em concordância com a manifestação do Ministério Público, não há qualquer previsão legal
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Ainda, em concordância com a manifestação do Ministério Público, não há qualquer previsão legal
para regularização de contas já prestadas e que foram reprovadas.
A Resolução n° 23.463/2015, aplicável ao presente processo, permite a regularização das contas
somente para a situação de contas não prestadas:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado
pode requerer a regularização de sua situação para evitar a incidência da parte final do inciso I do
caput ou para restabelecer o direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário.
Logo, o presente dispositivo não se enquadra à questão em análise, não havendo qualquer meio
legal que acoberte o pedido autoral.
Com relação ao pedido de expedição de alvará para pagamento de débitos realizados durante a
campanha de 2016, também não assiste razão ao requerente.
A sentença que julgou reprovada a prestação de contas realizada em 2016, demonstrou que não
houve o recolhimento das sobras de campanha, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e que se
encontra até o momento em conta aberta em nome do autor na ocasião da citada eleição.
Frisa-se que não há meios legais para utilizar o presente valor para quitar débito em aberto
realizado pelo candidato nas eleições de 2016.
Dessa forma, entendo pela transferência do valor remanescente, da conta aberta em nome do
candidato para as eleições de 2016, para o diretório municipal do partido DEM, tendo em vista que
referido valor se enquadra como sobra de campanha e que não foi repassada para o partido na
ocasião da prestação de contas.
Isto posto, com espeque no art. 487, I do Código de Processo Civil - CPC, julgo improcedente o
pedido autoral de regularização das contas, ante a ausência de previsão legal e, após o trânsito
em julgado dessa sentença (o que deverá ser certificado) determino a remessa do valor
remanescente, que se encontra na conta bancária em nome do autor, para o diretório municipal do
partido DEM Unidade Eleitoral Brasnorte.
Intime-se. Publique-se
Certificado o trânsito em Julgado, arquive-se.
Brasnorte, 24 de julho de 2020.
Daiane Marilyn Vaz
Juíza Eleitoral 56º Cartório Eleitoral.
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