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ATOS DO PLENO
RESOLUÇÕES
EDITAL Nº 81/2020/CAPJ/SJ
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais, republica-se a seguinte
resolução, em razão de erro material verificado (ausência de publicação do anexo):
RESOLUÇÃO N° 2491
Altera a Resolução TRE-MT n° 2.335/2019, de 18 de junho de 2019, que instituiu o projeto Pauta
Limpa 2020 no âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 18, IX de seu Regimento Interno, Resolução TRE-MT n° 1.152, de 7 de agosto
de 2012;
CONSIDERANDO a Emenda Constitucional n° 107, de 2 de julho de 2020, que adiou as eleições
municipais de 2020 e os prazos eleitorais respectivos, entre eles, a data final de registro de
candidaturas de 15 de agosto de 2020 para 26 de setembro de 2020;
CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus;
CONSIDERANDO as ações adotadas no âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso para
prevenção do contágio e propagação do novo Coronavírus - COVID-19, entre elas as sessões de
julgamento por videoconferência, o regime de trabalho remoto, e a suspensão dos prazos
processuais no caso de autos físicos, medidas homologadas pela Resolução n° 2.448, de 1° de
abril de 2020, e Resolução nº 2.486, de julho de 2020;
CONSIDERANDO que grande parte dos processos implicados na meta de processos prioritários e
a totalidade dos processos da meta de prestações de contas de exercício financeiro de partidos
políticos do projeto Pauta Limpa 2020 tramitam em autos físicos;
CONSIDERANDO o projeto em andamento de migração dos autos físicos para o Processo Judicial
Eletrônico, como meio de agilizar as instruções e julgamentos destes processos durante o regime
de trabalho remoto e sessões plenárias por videoconferência;
CONSIDERANDO que as metas do projeto Pauta Limpa 2020 foram definidas para julgamento até
data anterior ao registro de candidaturas das Eleições 2020, conforme política básica prevista no
art. 2°, I, da Resolução n° 2.335/2019;
CONSIDERANDO as novas classes processuais incluídas nas Tabelas Processuais Unificadas do
Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO o contido no processo judicial eletrônico n° 0600218-03.2019.6.11.0000;
RESOLVE

Art. 1° A Resolução TRE-MT nº 2.335, de 18 de junho de 2019, passa vigorar com a seguinte
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Art. 1° A Resolução TRE-MT nº 2.335, de 18 de junho de 2019, passa vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 3° ...................................................................
.................................................................................
§ 2° Todos os indicadores possuem metas específicas, também aferidas mensalmente, com
avaliação final quanto ao cumprimento em 15 de setembro de 2020.
................................................................................." (NR)
Parágrafo único. O Anexo I da resolução de que trata o caput deste artigo passa a vigorar na forma
do Anexo desta Resolução.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos vinte e um 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
Anexo - Glossário dos Indicadores
INDICADOR
META A1
O que mede
Quem mede
Quando medir

Julgamento de processos prioritários na primeira instância
Julgar até 15 de setembro de 2020, na primeira instância, 90% dos
processos prioritários autuados até 31 de dezembro de 2019.
O percentual de processos prioritários julgados na primeira instância.
Seção de Inspeções, Correições e Estatísticas da Corregedoria
Regional Eleitoral.
Mensalmente, até o dia 20 de cada mês, de janeiro de 2019 a 31 de
julho de 2020.
Por meio de informações registradas no Sistema de Acompanhamento

Onde medir

de Documentos e Processos - SADP; e do Processo Judicial Eletrônico
- PJe, quando disponível.
Por meio da fórmula:
I1 = [ P1.1 / (P1.2 + P1.3 - P1.4 + P1.5) ] x 100
Legenda:
I1 - Percentual de julgamento de processos prioritários na primeira
instância;
P1.1 - Total de processos prioritários julgados na primeira instância no

Como medir

período de referência do projeto;
P1.2 - Total de processos prioritários pendentes de julgamento na
instância em 31/12/2018;
P1.3 - Total de processos prioritários autuados na primeira instância até
31/12/2019;
P1.4 - Total de processos prioritários que saíram da meta na primeira
instância;
P1.5 - Total de processos prioritários que entraram na meta.
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O critério de seleção de processos prioritários do projeto abrange os
processos prioritários da Meta Nacional nº 4/2019, mas não estão
restritos a estes.
1. Serão considerados no cálculo do indicador os processos judiciais:
I - autuados na primeira instância nas classes:
a. 11528 - Ação penal eleitoral;
b. 303 - Medidas garantidoras;
c. 120 - Mandado de segurança cível;
d. 11525 - Processos Cíveis-Eleitorais;
e. 11541 - Representação;
f. 183 - Cautelar inominada;
g. 172 - Embargos à execução;
h. 241 - Petição Cível;
i. 1727 - Petição Criminal; e
II - classificados com pelo menos um dos assuntos:
a. 11429 - Crimes Eleitorais;
b. 11716 - Transgressões Eleitorais.
c. 11559 - Improbidade Administrativa;
d. 11596 - Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político;

Observações:

e. 12395 - Inelegibilidade - Aposentadoria Compulsória ou PAD
(magistrados e membros do MP);
f. 11598 - Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou
Transitada em Julgado;
g. 11599 - Inelegibilidade - Declaração de Indignidade ou de
Incompatibilidade com o Oficialato;
h. 12396 - Inelegibilidade - Demissão do serviço público;
i. 12393 - Inelegibilidade - Exclusão do exercício de profissão;
j. 11604 - Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas;
k. 12392 - Inelegibilidade - Renúncia a cargo político na pendência de
representação ou petição que possa levar a outra causa de
inelegibilidade;
l. 11605 - Inelegibilidade - Representação ou Ação de Investigação
Judicial Eleitoral Julgada Procedente pela Justiça Eleitoral;
m. 11607 - Inelegibilidade - Vida Pregressa;
n. 11561 - Garantia de Autoridade de Decisão do Tribunal;
o. 10803- Impugnação de mandato eletivo;
p. 11699 - Doação de Recursos Acima do Limite Legal.

INDICADOR
META A2

Julgamento de processos prioritários na segunda instância
Julgar até 15 de setembro de 2020, na segunda instância, 90% dos
processos prioritários autuados até 31 de dezembro de 2019.

O que mede

O percentual de processos prioritários julgados na segunda instância.

Quem mede

Coordenadoria de Gestão da Informação da Secretaria Judiciária.

Quando medir

Mensalmente, até o dia 20 de cada mês, de janeiro de 2019 a 31 de
julho de 2020.
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Por meio de informações registradas no Processo Judicial Eletrônico Onde medir

PJe; e no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP, enquanto disponível.
Por meio da fórmula:
I2 = [ P2.1 / ( P2.2 + P2.3 - P2.4 + P2.5 ) ] x 100
Legenda:
I2 - Percentual de julgamento de processos prioritários na segunda
instância;
P2.1 - Total de processos prioritários julgados na segunda instância no

Como medir

período de referência do projeto;
P2.2 - Total de processos prioritários pendentes de julgamento na
segunda instância em 31/12/2018;
P2.3 - Total de processos prioritários autuados na segunda instância até
31/12/2019;
P2.4 - Total de processos prioritários que saíram da meta;
P2.5 - Total de processos prioritários que entraram na meta.

Correspondência
Metas do CNJ

com

O critério de seleção de processos prioritários do projeto abrange os
processos prioritários da Meta Nacional nº 4/2019, mas não estão
restritos a estes.
2. Serão considerados no cálculo do indicador os processos judiciais:
I - autuados na segunda instância nas classes:
a. 11528 - Ação penal eleitoral
b. 319 - Exceção de incompetência de juízo
c. 318 - Exceção de suspeição
d. 284 - Processo especial
e. 12122 - Reclamação criminal
f. 11552 - Pedido de desaforamento
g. 1343 - Recurso criminal
h. 1344 - Recurso em habeas corpus
i. 11584 - Recurso eleitoral
j. 428 - Revisão criminal
k. 12394 - Revisão criminal
l. 244 - Reclamação
m. 12375 - Reclamação
n. 11541 - Representação
o. 144 - Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela
p. 221 - Conflito de competência
q. 183 - Cautelar inominada
r. 120 - Mandado de segurança cível
s. 11555 - Suspensão de Liminar e de Sentença
t. 11556 - Suspensão de Segurança Cível
u. 11525 - Processos Cíveis-Eleitorais
v. 1346 - Recurso em Mandado de Injunção;
w. 11533 - Recurso contra Expedição de Diploma;

Observações:

x. 241 - Petição Cível;
y. 1727 - Petição Criminal; e
II - classificados com pelo menos um dos assuntos:
a.
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a. 11429 - Crimes Eleitorais;
b. 11716 - Transgressões Eleitorais.
c. 11559 - Improbidade Administrativa;
d. 11596 - Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político;
e. 12395 - Inelegibilidade - Aposentadoria Compulsória ou PAD
(magistrados e membros do MP);
f. 11598 - Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou
Transitada em Julgado;
g. 11599 - Inelegibilidade - Declaração de Indignidade ou de
Incompatibilidade com o Oficialato;
h. 12396 - Inelegibilidade - Demissão do serviço público;
i. 12393 - Inelegibilidade - Exclusão do exercício de profissão;
j. 11604 - Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas;
k. 12392 - Inelegibilidade - Renúncia a cargo político na pendência de
representação ou petição que possa levar a outra causa de
inelegibilidade;
l. 11605 - Inelegibilidade - Representação ou Ação de Investigação
Judicial Eleitoral Julgada Procedente pela Justiça Eleitoral;
m. 11607 - Inelegibilidade - Vida Pregressa;
n. 11561 - Garantia de Autoridade de Decisão do Tribunal;
o. 10803 - Impugnação de mandato eletivo;
p. 11699 - Doação de Recursos Acima do Limite Legal.
INDICADOR
META B1
O que mede
Quem mede
Quando medir

Julgamento de prestação de contas eleitorais na primeira instância
Julgar até 15 de setembro de 2020, na primeira instância, 100% dos
processos de prestação de contas eleitorais.
O percentual de processos de prestação de contas eleitorais julgados na
primeira instância.
Seção de Inspeções, Correições e Estatísticas da Corregedoria
Regional Eleitoral.
Mensalmente, até o dia 20 de cada mês, de janeiro de 2019 a 31 de
julho de 2020.
Por meio de informações registradas no Sistema de Acompanhamento

Onde medir

de Documentos e Processos - SADP; e no Processo Judicial Eletrônico
- PJE, quando disponível.
Por meio da fórmula:
I3 = [ P3.1 / ( P3.2 + P3.3 - P3.4 + P3.5 ) ] x 100
Legenda:
I3 - Percentual de julgamento de prestações de contas eleitorais na
primeira instância;
P3.1 - Total de prestações de contas eleitorais julgadas na primeira

Como medir

instância no período de referência do projeto;
P3.2 - Total de prestações de contas eleitorais pendentes de julgamento
na primeira instância em 31/12/2018;
P3.3 - Total de prestações de contas eleitorais autuadas na primeira
instância até 31/12/2019;
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P3.4 - Total de prestações de contas eleitorais que saíram da meta;
P3.5 - Total de prestações de contas eleitorais que entraram na meta.
Correspondência

nas

Metas do CNJ

Não há
1. Serão consideradas no cálculo do indicador os processos autuados
na primeira instância na classe 12193, Prestação de Contas Eleitorais,

Observações:

excluídos os que contenham o assunto 12048, Prestação de Contas de Exercício Financeiro.

INDICADOR

Julgamento de prestação de contas eleitorais na segunda instância
Julgar até 15 de setembro de 2020, na segunda instância, 90% dos

META B2

processos de prestação de contas eleitorais.
O percentual de processos de prestação de contas eleitorais julgados na

O que mede

segunda instância.

Quem mede

Coordenadoria de Gestão da Informação da Secretaria Judiciária.
Mensalmente, até o dia 20 de cada mês, de janeiro de 2019 a 31 de

Quando medir

julho de 2020.
Por meio de informações registradas no Processo Judicial Eletrônico -

Onde medir

PJE; e no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP, enquanto disponível.
Por meio da fórmula:
I4 = [ P4.1 / (P4.2 + P4.3 - P4.4 + P4.5 ) ] x 100
Legenda:
I4 - Percentual de julgamento de processos de prestação de contas
eleitorais na segunda instância;
P4.1 - Total de prestações de contas eleitorais julgadas na segunda

Como medir

instância, no período de referência do projeto;
P4.2 - Total de prestações de contas eleitorais pendentes de julgamento
na segunda instância em 31/12/2018;
P4.3 - Total de prestações de contas eleitorais autuadas na segunda
instância até 31/12/2019;
P4.4 - Total de prestações de contas eleitorais que saíram da meta;
P4.5 - Total de prestações de contas eleitorais que entraram na meta.

Correspondência
Metas do CNJ

nas

Não há
1. Serão consideradas no cálculo do indicador os processos autuados

Observações:

na segunda instância na classe 12193, Prestação de Contas Eleitorais,
excluídos os que contenham o assunto 12048, Prestação de Contas de Exercício Financeiro.

INDICADOR
META C1
O que mede

Julgamento de prestação de contas de partidos políticos na primeira
instância
Julgar até 15 de setembro de 2020, na primeira instância, 95% dos
processos de prestação de contas de partidos políticos.
O percentual de processos de prestação de contas de partidos políticos
julgados na primeira instância.
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Seção de Inspeções, Correições e Estatísticas da Corregedoria

Quem mede

Regional Eleitoral.
Mensalmente, até o dia 20 de cada mês, de janeiro de 2019 a 31 de

Quando medir

julho de 2020.
Por meio de informações registradas no Sistema de Acompanhamento

Onde medir

de Documentos e Processos - SADP; e no Processo Judicial Eletrônico
- PJE, quando disponível.
Por meio da fórmula:
I5 = [ P5.1 / ( P5.2 + P5.3 - P5.4 + P5.5 ) ] x 100
Legenda:
I5 - Percentual de julgamento de prestações de contas de partidos
políticos na primeira instância;
P5.1 - Total de prestações de contas de partidos políticos julgadas na

Como medir

primeira instância no período de referência do projeto;
P5.2 - Total de prestações de contas de partidos políticos pendentes de
julgamento na primeira instância em 31/12/2018;
P5.3 - Total de prestações de contas de partidos políticos autuadas na
primeira instância até 31/12/2019;
P5.4 - Total de prestações de contas que saíram da meta;
P5.5 - Total de prestações de contas que entraram na meta.

Correspondência
Metas do CNJ

nas

Não há
1. Serão considerados no cálculo do indicador os processos autuados

Observações:

na primeira na classe 12377, Prestação de Contas Anual, e que
contenham o assunto 12048, Prestação de Contas - de Exercício
Financeiro.

INDICADOR

Julgamento de prestação de contas de partidos políticos na segunda
instância
Julgar até 15 de setembro de 2020, na segunda instância, 90% dos

META C2

processos de prestação de contas de partidos políticos autuados até 31
/12/2017.

O que mede
Quem mede
Quando medir

O percentual de processos de prestação de contas de partidos políticos
autuados até 31/12/2017 julgados na segunda instância.
Coordenadoria de Gestão da Informação da Secretaria Judiciária.
Mensalmente, até o dia 20 de cada mês, de janeiro de 2019 a 31 de
julho de 2020.
Por meio de informações registradas no Processo Judicial Eletrônico -

Onde medir

PJE; e no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP, enquanto disponível.
Por meio da fórmula:
I6 = [ P6.1 / ( P6.2 - P6.3 + P6.4 ) ] x 100
Legenda:
I6 - Percentual de julgamento de prestações de contas de partidos
políticos na segunda instância;
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P6.1 - Total de prestações de contas de partidos políticos autuados na
segunda instância até 31/12/2017 e julgadas no período de referência

Como medir

do projeto;
P6.2 - Total de prestações de contas de partidos políticos autuados na
segunda instância até 31/12/2017 e pendentes de julgamento em 31/12
/2018;
P6.3 - Total de prestações de contas de partidos políticos que saíram da
meta;
P6.4 - Total de prestações de contas de partidos políticos que entraram
na meta.

Correspondência

nas

Metas do CNJ

Não há
1. Serão considerados no cálculo do indicador os processos autuados
na segunda instância na classe 12377, Prestação de Contas Anual, e

Observações:

que contenham o assunto 12048, Prestação de Contas - de Exercício
Financeiro.

Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá-MT, aos trinta e
um dias do mês de julho do ano dois mil e vinte.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 361/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, incisos XI e XXIV, do Regimento Interno do TRE-MT,
CONSIDERANDO o que consta do Processo SEI nº 03701.2020-5;
CONSIDERANDO o que consta do Processo PJE nº 0600102-31.2018.6.11.0000,
RESOLVE
Art. 1º Reverter à atividade, com fundamento no art. 8º, inciso VI, c/c o art. 25, inciso I, da Lei nº
8.112, de 11/12/1990, o servidor LOURENÇO GONÇALVES DE QUEIROZ, aposentado por
invalidez no cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa, criado pela Lei nº 6.082, de 17/6
/1974, na Classe C, Padrão 13, conforme Portaria TRE-MT nº 432, de 12/9/2013, publicada no
DOU nº 180, de 17/9/2013.
Art. 2º A reversão dar-se-á no cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa do Quadro da
Secretaria deste Tribunal, criado pela Lei nº 10.842, de 20/2/2004, e declarado vago em
decorrência da aposentadoria do servidor ARLINDO SEVERINO DA SILVA, por meio da Portaria
TRE-MT nº 33, de 1º/2/2019, publicada no DOU nº 26, de 6/2/2019.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 27 de julho de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

DECISÕES MONOCRÁTICAS
PROCESSO SEI Nº 03781.2020-4
Vistos, etc.
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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Vistos, etc.
Trata-se de requerimento para reversão de cota de pensão previdenciária formulado pela
pensionista deste Tribunal CÁSSIA DE JESUS CASTRO BRANDÃO, em razão do falecimento em
22/6/2020 de sua genitora, a pensionista e aposentada deste Tribunal Dulce de Castro Brandão
(instituidor Hugo da Silva Brandão) (doc. 0174203).
Acostou a respectiva certidão de óbito (doc. 0174204).
Por meio de seu advogado, a pensionista CÁSSIA reforçou seu pedido e apresentou a
fundamentação legal correspondente (doc. 0179292 do Processo SEI nº 4129.2020-4, juntado a
este).
Concluída a instrução dos autos, as unidades técnicas e jurídicas, em unanimidade, manifestaram
pelo deferimento do pedido, considerando que a legislação aplicada para pensão previdenciária é
aquela da época do falecimento do instituidor da pensão, in casu, Lei nº 3.373/1958, arts. 5º e 7º
(já revogada) - Seção de Direitos, Aposentadorias e Pensões (doc. 0175081), Assessoria Jurídica
(doc. 0178034) e Assessoria da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria (doc. 0180332).
É o essencial.
Decido.
Ao acolher as manifestações das unidades consultadas, as quais integram a presente decisão (Lei
nº 9.784/99, art. 50, §1º), AUTORIZO a reversão da cota da pensão previdenciária pertencente à
falecida Dulce de Castro Brandão em benefício da pensionista CÁSSIA DE JESUS CASTRO
BRANDÃO, com efeitos retroativos à 22/6/2020, tudo em conformidade com a legislação da época
do falecimento do instituidor Hugo da Silva Brandão.
À Secretaria de Gestão de Pessoas para providências de praxe, incluindo ciência ao advogado da
requerente.
Após, e de modo direto, à Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria para verificar se é caso
de aplicação da Instrução Normativa nº 78/2018, art. 2º, §1, alínea "a", de lavra do Tribunal de
Contas da União.
Cuiabá-MT, 29 de julho de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PROCESSO 0600234-20.2020.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA (Resolução n° 2443, TRE-MT) CONSULTA (11551) - PJE
nº 0600234-20.2020.6.11.0000 Origem: Lucas do Rio Verde - MT RELATOR: Vice-Presidente Desembargador Sebastião Barbosa Farias PARTES DO PROCESSO: CONSULENTE: FLORI
LUIZ BINOTTI
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam intimados os interessados de que o processo
em referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará no dia 06/08/2020 às
09:00h na Sala virtual de sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o decurso
do prazo de 24 (vinte e quatro) horas da publicação, conforme dispõe o art. 60 do RI/TRE/MT (art.
18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de 2016).
Informações:
1. As sessões são transmitidas ao vivo. Acompanhe por meio do endereço eletrônico: http://www.
tre-mt.jus.br/servicos-judiciais/sessoes-de-julgamento/ao-vivo.
2. Pedidos de sustentação oral:
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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2. Pedidos de sustentação oral:
2.1. Os advogados interessados em sustentar oralmente suas razões devem requerer a inscrição
por meio do formulário eletrônico até 1 (uma) hora antes do início da sessão.
2.2. Instalar previamente o aplicativo "zoom.us" em um aparelho celular ou no computador.
2.3. Aguardar o recebimento do link pelo e-mail informado, para o acesso à sala de
videoconferência no dia e horário da sessão, que será realizada por meio do aplicativo "zoom.us".
Após, clique no link recebido e entre na sala virtual.
2.4. O advogado requerente deverá validar o pedido no dia da sessão, até 15 (quinze) minutos
antes do seu início, por meio do acesso à sala de videoconferência ou pelo e-mail: capj@tre-mt.jus.
br.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0601440-40.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601440-40.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE BISPO BARBOSA DEPUTADO FEDERAL REQUERENTE:
JOSE BISPO BARBOSA ADVOGADO: RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - OAB
/MT18646/O ADVOGADO: MARCEL NATARI VIEIRA - OAB/MT13422/O ADVOGADO: WAGNER
DE BARROS FERRETTI - OAB/MT13530/O ADVOGADO: MARCIO ANTONIO GARCIA - OAB
/MT12104/O ADVOGADO: WELITON WAGNER GARCIA - OAB/MT12458/O ADVOGADO:
LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - OAB/MT6525/O ADVOGADO: DARLA EBERT VARGAS - OAB
/MT20010/A ADVOGADO: LENINE POVOAS DE ABREU - OAB/MT17120/O ADVOGADO:
NESTOR FERNANDES FIDELIS - OAB/MT6006/O ADVOGADO: ROSSILENE BITENCOURT
IANHES BARBOSA - OAB/MT5183/O ADVOGADO: MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO
SOARES - OAB/MT11464/O ADVOGADO: GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB/MT5681 FISCAL
DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
1. Trata-se de prestação de contas de campanha (eleições 2018) de JOSÉ BISPO BARBOSA, cujo
julgamento (ID 2118272) determinou que o Candidato devolva quantia ao erário (R$ 3.256,88).
2. Certificado o trânsito em julgado (ID 3140222), o Candidato requereu parcelamento em sessenta
vezes (ID 3075922). De sua parte, a Advocacia-Geral da União (ID 3338522) propôs o pagamento
em vinte parcelas. Ato contínuo, houve intimação do Candidato, mas ele não se manifestou (ID
3738222).
3. Os autos foram novamente encaminhados à AGU, que apresentou manifestação (ID 3746522) e
Demonstrativo atualizado (ID 3617472).
4. Desta forma, INTIME-SE o Executado, por meio de seus representantes legais (via DJE-TRE
/MT), para que providencie o recolhimento da quantia (R$ 3.400,51) ao Tesouro Nacional, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição no CADIN, de inclusão de seu nome no SPC/SERASA,
de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% (CPC, art. 523, § 1º).
5. Realizado o pagamento, comunique-se ao Exequente, à CCIA-TRE/MT e arquivem-se os autos.
6. 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).

6.1. Em caso de impugnação ao valor requerido, a parte Executada deverá declarar de imediato o
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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6.1. Em caso de impugnação ao valor requerido, a parte Executada deverá declarar de imediato o
valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo,
nos termos do art. 525, § 4º, do CPC.
7. Na hipótese do item 5, fica deferido o bloqueio de dinheiro em depósito ou em aplicação
financeira da parte Executada por meio do sistema BACENJUD, bem como o RENAJUD, limitandose a indisponibilidade ao valor indicado na execução (art. 854, CPC).
7.1 Tratando-se de bloqueio de valor em excesso ou valor ínfimo, fica desde já deferido o imediato
desbloqueio, conforme determina o § 1º do art. 854, CPC.
7.2. Realizada a indisponibilidade de ativos financeiros, o Executado deverá ser intimado na
pessoa de seu advogado ou pessoalmente via mandado, nos termos do § 2º do art. 854 do CPC.
7.3 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.
8. Se infrutífera ou insuficiente a medida anterior, requeira a União/AGU o que entender de direito,
em 15 (quinze) dias.
9. Publique-se no DJE-TRE/MT.
10. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2020.
Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA Relator

PROCESSO 0601435-18.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601435-18.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 PLAUTO AUGUSTO VIEIRA VELHO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: PLAUTO AUGUSTO VIEIRA VELHO ADVOGADO: FERNANDO AKIYOSHI
MORAES HAYASHIDA - OAB/MT011758 ADVOGADO: RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB
/MT12333/O EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL EXECUTADO: PLAUTO AUGUSTO VIEIRA VELHO
ADVOGADO: RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB/MT12333/O ADVOGADO: FERNANDO
AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - OAB/MT011758 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional
Eleitoral
O Excelentíssimo Senhor Doutor Jackson Francisco Coleta Coutinho determina a INTIMAÇÃO do
Requerente PLAUTO AUGUSTO VIEIRA VELHO, para os fins descritos no artigo 854, § 2º do
CPC, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias, em vista a indisponibilidade de ativos financeiros
efetivada via Bacenjud, no valor relacionado nos autos (ID 3803022), conforme determinado pelo
Relator (ID 3639372), abaixo transcrito:
A União apresenta requerimento de ID n. 3338422, visando o cumprimento de acórdão já
transitado em julgado.
Pois bem, em se tratando de acórdão que julga prestação de contas, possuindo este caráter de
título executivo judicial, vejo que cabível o procedimento de cumprimento da sentença que
reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, previsto nos arts. 523 e seguintes
do Novo Código de Processo Civil, assim DETERMINO:
1. Intime-se a parte devedora, por seu advogado constituído ou, não sendo o caso, por correios,
nos termos do art. 513 do CPC, para proceder ao pagamento do débito R$ 11.927,36 (onze mil,
novecentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% (CPC, art. 523, § 1º), o pagamento deve
observar as especificações feitas pela União no documento de ID n. 3338422.
2. Realizado o pagamento, expeça-se o necessário para conversão dos valores em favor da parte
credora e arquivem-se os autos com as anotações de praxe.
3. Não realizado o pagamento voluntário, fica desde já determinado que o débito será acrescido de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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3. Não realizado o pagamento voluntário, fica desde já determinado que o débito será acrescido de
multa de dez por cento e de honorários advocatícios também de dez por cento (CPC, art. 523, §
1º).
4. Na hipótese do item 3 fica deferido o bloqueio de dinheiro em depósito ou em aplicação
financeira da parte executada por meio do sistema BACENJUD, limitando-se a indisponibilidade ao
valor indicado na execução (art.854 CPC).
4.1 Realizada a indisponibilidade de ativos financeiros, o executado (representante legal) deverá
ser intimado na pessoa de seu advogado ou pessoalmente via mandado, nos termos do § 2º do
art. 854 do CPC.
5.2 Não havendo impugnação ao bloqueio, transfiram-se os valores para uma conta vinculada a
este Juízo (CPC, art. 854, § 5º), nos termos da Lei n.º 12.099/2009. Na sequência, procedam-se às
medidas necessárias para a transferência dos valores à exequente.
6. Caso não sejam encontrados ativos financeiros suficientes para a quitação da dívida, determino
expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantir a
execução, nos termos do artigo 523, §3º;
7. Sobre o pedido de inscrição do devedor no CADIN, primeiramente, anoto que a Resolução TSE
nº 23.546/2017, na verdade, regulamentava o disposto no Título III Das Finanças e Contabilidade
dos Partidos da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, tendo sido revogada pela Res.-TSE nº
23.604/2019.
De outra senda, o normativo aplicável ao caso concreto é a Res.-TSE nº 23.553/2017, que dispõe
sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a
prestação de contas nas eleições o qual, por seu turno, não possui previsão de inscrição dos
devedores no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin),
razão pela qual, indefiro este pedido.
8. Publique-se esta decisão via DJE.
9. Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá (MT), 22 de junho de 2020.
Doutor(a) JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - Relator(a)
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
MARCOS VINICIUS CAMPOS RODRIGUES
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais

PROCESSO 0601316-57.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601316-57.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CELSO SILVA DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: CELSO
SILVA ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES FILHO - OAB/MT10791/O EXEQUENTE:
UNIÃO FEDERAL EXECUTADO: CELSO SILVA ADVOGADO: HAMILTON LOBO MENDES
FILHO - OAB/MT10791/O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
O Excelentíssimo Senhor Doutor Jackson Francisco Coleta Coutinho determina a INTIMAÇÃO do
Requerente PLAUTO AUGUSTO VIEIRA VELHO, para os fins descritos no artigo 854, § 2º do
CPC, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias, em vista a indisponibilidade de ativos financeiros
efetivada via Bacenjud, no valor relacionado nos autos (ID 3802922), conforme determinado pelo
Relator (ID 3410072), abaixo transcrito:
A União apresenta requerimento de ID n. 3404672, 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
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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$ 64.592,00 (sessenta e
quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais), 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. 3404672.
2. Realizado o pagamento, expeça-se o necessário para conversão dos valores em favor da parte
credora e arquivem-se os autos com as anotações de praxe.
3. Não realizado o pagamento voluntário, fica desde já determinado que o débito será acrescido de
multa de dez por cento e de honorários advocatícios também de dez por cento (CPC, art. 523, §
1º).
4. Na hipótese do item 3 fica deferido o bloqueio de dinheiro em depósito ou em aplicação
financeira da parte executada por meio do sistema BACENJUD, limitando-se a indisponibilidade ao
valor indicado na execução (art.854 CPC).
4.1 Realizada a indisponibilidade de ativos financeiros, o executado (representante legal) deverá
ser intimado na pessoa de seu advogado ou pessoalmente via mandado, nos termos do § 2º do
art. 854 do CPC.
5.2 Não havendo impugnação ao bloqueio, transfiram-se os valores para uma conta vinculada a
este Juízo (CPC, art. 854, § 5º), nos termos da Lei n.º 12.099/2009. Na sequência, procedam-se às
medidas necessárias para a transferência dos valores à exequente.
6. Caso não sejam encontrados ativos financeiros suficientes para a quitação da dívida, determino
a emissão, para fins do protesto do art. 517 do CPC, de certidão de teor da decisão de
desaprovação das contas eleitorais, a qual deverá conter o nome e a qualificação das partes, o
número do processo, o valor histórico da dívida, e a data de decurso do prazo para o pagamento
voluntário;
7. Sobre o pedido de inscrição do devedor no CADIN, primeiramente, anoto que a Resolução TSE
nº 23.546/2017, na verdade, regulamentava o disposto no Título III Das Finanças e Contabilidade
dos Partidos da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, tendo sido revogada pela Res.-TSE nº
23.604/2019.
De outra senda, o normativo aplicável ao caso concreto é a Res.-TSE nº 23.553/2017, que dispõe
sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a
prestação de contas nas eleições o qual, por seu turno, não possui previsão de inscrição dos
devedores no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin),
razão pela qual, indefiro este pedido.
8. Publique-se esta decisão via DJE.
9. Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá (MT), 22 de junho de 2020.
Doutor(a) JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - Relator(a)
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
MARCOS VINICIUS CAMPOS RODRIGUES
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais

PROCESSO 0601212-65.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601212-65.2018.6.11.0000
REQUERENTE: REDE - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO
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REQUERENTE: REDE - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO
GROSSO ADVOGADO: DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - OAB/MT20725/O
ADVOGADO: NERY DOS SANTOS DE ASSIS - OAB/MT15015/B ADVOGADO: NELLO
AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - OAB/MT014913 REQUERENTE: LUCIANO SOUZA DE
ARRUDA ADVOGADO: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - OAB/MT014913
REQUERENTE: ERON NUNES CABRAL ADVOGADO: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS
NOCCHI - OAB/MT014913 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
FINALIDADE: Intimação dos Requerentes para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias
contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à
irregularidade e/ou impropriedade apontada (art. 75, da Res. TSE nº 23.553/2017).
DESPACHO ID 3722822:
"Vistos.
Converta-se o julgamento em diligência e remeta-se ao órgão técnico-contábil para esclarecer
acerca da eventual verificação de utilização de recursos de origem não identificada pela
agremiação (art. 34, da Res. TSE nº 23.553/17) e outras irregularidades, especialmente quanto às
anotações constantes do Parecer Técnico Conclusivo (ID 3494872), nos seguintes itens:
1. No item 3.2 (transferências de recursos realizadas pelo prestador de contas em exame a outros
candidatos ou partidos políticos com informações divergentes nas prestações de contas dos
beneficiários), constou a conclusão de que da análise dos extratos bancários das contas 38604-9 e
38609-x, realmente foram realizadas as transferências aos candidatos, contudo, as mesmas não
foram registradas na prestação de contas, com exceção da transferência no valor de R$ 423,33,
considerando o fato como sendo apenas uma impropriedade.
Nesse sentido, o órgão técnico deverá esclarecer se houve omissão de receitas, bem como
averiguar se houve utilização de recursos de origem não identificada, no tocante às despesas
efetuadas e não registradas.
2. No item 3.3, manifestou-se a douta Procuradoria Regional pelo afastamento da impropriedade,
considerando que embora conste no extrato no dia 14/09/2018 duas transferências de R$ 4.100,82
para a campanha de KELLEN ARTHUR PREZA, observa-se que, posteriormente, nos dias 24 e 25
/09/2018 ocorreram as transferências de R$ 3.000,00 e R$ 1.100,82 da referida campanha para a
conta do partido. Disponível em: http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=dbe0ea42-74e249e2-911d- 29a34b2cff5b&inline=true .
Dessa forma, também deverá o órgão técnico-contábil esclarecer o fato.
3. No item 3.4. (omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais), a análise técnica conclui que em
relação às notas fiscais que a agremiação alega ser do período eleitoral, todos os comprovantes
foram juntados aos autos no momento de apresentação da prestação de contas retificadora,
contudo só foram pagas duas delas, ficando caracterizada a dívida de campanha. Afirma ainda que
a dívida de campanha não se encontra registrada nos autos, considerando, portanto, como não
sanada a irregularidade.
No entanto, todas as despesas constantes dos itens 3.4 foram registradas no Relatório de
Despesas Efetuadas e Não Pagas http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=26e2c4d4-95994927-8e04-dc71f975c769&inline=true - ID 1780422), bem como no Demonstrativo de Receitas
/Despesas

(http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=a2850a5d-466c-4615-be1d-

40388f97a45a&inline=true - ID 1780422) como DÍVIDA DE CAMPANHA.

Assim, deverá o órgão técnico-contábil elucidar se há o devido registro da dívida de campanha,
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Assim, deverá o órgão técnico-contábil elucidar se há o devido registro da dívida de campanha,
conforme apontado nos mencionados relatórios.
4. Com relação ao item 4.1, deverá o órgão técnico-contábil verificar se houve a aplicação de 30%
dos recursos oriundos do Fundo Partidário à cota de gênero, considerando que, conforme
apontado pelo Ministério Público Eleitoral em que pese a CCIA tenha entendido pela regularização,
a incorreção ainda persiste. Vê-se que há um equívoco no relatório técnico, KELLEN ARTHUR
PREZA NOGUEIRA na verdade foi o candidato do partido REDE SUSTENTABILIDADE ao
governo do estado de Mato Grosso nas eleições de 2018, tendo se identificado como do gênero
masculino, conforme informações do site DivulgaCandContas. Ademais, como demonstrado na
impropriedade do item 3.3, embora conste no extrato no dia 14/09/2018 duas transferências de R$
4.100,82 para a campanha de KELLEN ARTHUR PREZA, observa-se que, posteriormente, nos
dias 24 e 25/09/2018 ocorreram as transferências de R$ 3.000,00 e R$ 1.100,82 da referida
campanha para a conta do partido
Além do mais, verifico que constam dos extratos eletrônicos (item 5.4) várias doações à
candidatas. Desta forma deverá o órgão técnico-contábil verificar se, do somatório dessas
doações, o partido atingiu a cota mínima, exigida por lei.
5. No item 5.4 (divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 56, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE
nº 23.553/2017), constou a conclusão de que, da análise dos extratos bancários, houve
transferências para candidatos que não constaram da presente prestação de contas.
Desta forma, o órgão técnico deverá esclarecer se houve omissão de receitas, bem como
averiguar se houve utilização de recursos de origem não identificada, no tocante às despesas
efetuadas e não registradas.
6. No que tange ao item 6.2, (não apresentação de documentos fiscais de despesas realizadas
com verbas oriundas do Fundo Partidário), apresentada a prestação de contas retificadora, o órgão
técnico atestou que todos os documentos fiscais foram juntados aos autos, contudo algumas
dessas despesas não foram pagas, e não foram registradas como dívida de campanha,
considerando, portanto, como sendo não sanada a irregularidade.
Ocorre que, todas as despesas constantes do item 6.2 foram registradas no Relatório de Despesas
Efetuadas e Não Pagas http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=26e2c4d4-9599-4927-8e04dc71f975c769&inline=true - ID 1780422), bem como no Demonstrativo de Receitas/Despesas
(http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=a2850a5d-466c-4615-be1d40388f97a45a&inline=true - ID 1780422) como DÍVIDA DE CAMPANHA.
Assim, deverá o órgão técnico-contábil verificar se há o devido registro da dívida de campanha,
conforme apontado nos mencionados relatórios.
7. Finalmente, ainda com relação ao item 6.2, deve o órgão técnico esclarecer se a inconsistência
trata-se de irregularidade ou impropriedade, visto que, no tópico, ficou classificada como
IRREGULARIDADE, mas na conclusão, como IMPROPRIEDADE.
Saliento que a menção a tais anotações se dá apenas no sentido de demonstrar os pontos que
levantaram dúvida na análise deste julgador, sem prejuízo de que haja outras hipóteses que
caracterizem recebimento de recursos de origem clandestina, a ser demonstrada e quantificada
pela CCIA, nessa oportunidade.
Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades sobre as
quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, intimese para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a
juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade
apontada (art. 75, da Res. TSE nº 23.553/2017).
Após, manifeste-se o Ministério Público Eleitoral no prazo de 2 (dois) dias.
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Após, manifeste-se o Ministério Público Eleitoral no prazo de 2 (dois) dias.
Em seguida, voltem-me conclusos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá (MT), 21 de julho de 2020.
BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
Juiz-Membro Relator"
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Ângela Aparecida Gabana de Queiroz
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais

PROCESSO 0601137-26.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601137-26.2018.6.11.0000
REQUERENTE:

ELEICAO

2018

LUCELIA

PEREIRA

NEVES

DEPUTADO

FEDERAL

REQUERENTE: LUCELIA PEREIRA NEVES ADVOGADO: JOÃO ERNESTO PAES DE BARROS
- OAB/MT4867/O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DECISÃO
Vistos etc.
A Secretaria Judiciária certificou que após o trânsito em julgado do Acórdão nº 27595 na data de 14
/10/2019 (ID 2347222), não foi apresentado o comprovante de recolhimento da quantia de R$
6.001,28 (seis mil e um reais e vinte e oito centavos) correspondente a utilização de recursos
públicos advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (ID 2996822).
Devidamente intimado para que, no prazo de 72 [setenta e duas] horas, apresentasse o
comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) atinente a respectivo valor,
a candidata manejou petição (ID 3349072), em que solicita o parcelamento da dívida em 60
meses.
Instada a se manifestar, a Advocacia-Geral da União concordou com o parcelamento na forma
requerida, desde que sejam aceitos expressamente os valores constantes no demonstrativo de
cálculo (IDs 3741772 e 3741822) e observadas as regras previstas na Portaria PGU nº 02, de
2.04.2014, na eventual hipótese de inadimplemento do parcelamento (ID. 3741772).
Cumpre salientar que, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento pacificado de que
os débitos de tal natureza podem ser objeto de parcelamento. Senão vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. [...] 2.
Consoante admitido pela jurisprudência deste Tribunal, é possível o parcelamento do valor a ser
devolvido ao Erário, em conformidade ao disposto no artigo 10 da Lei nº 10.522/2002. Precedente.
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no julgado (art. 275 do Código Eleitoral), não sendo meio adequado para veicular
inconformismo do embargante com a decisão embargada, que lhe foi desfavorável, com notória
pretensão de novo julgamento da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Prestação de
Contas nº 94702, Acórdão, Relator(a) Min Maria Thereza Rocha De Assis Moura Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Tomo 40, Data 02/03/2015, Página 39)
Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do estado do Espírito Santo:
PEDIDO DE PARCELAMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. O C. TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL JÁ FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE SER POSSÍVEL O
PARCELAMENTO DO VALOR A SER DEVOLVIDO AO ERÁRIO POR ESTA JUSTIÇA
ESPECIALIZADA. O REMETENTE DEMONSTROU A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO
INTEGRAL DO DÉBITO. PARCELAMENTO DEFERIDO. [...] 2. C. Tribunal Superior Eleitoral e
alguns Regionais já firmaram entendimento no sentido de ser possível o parcelamento, por esta
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alguns Regionais já firmaram entendimento no sentido de ser possível o parcelamento, por esta
Especializada, de quaisquer valores relativos às eleições e devidos ao Erário e não apenas
aqueles provenientes de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral. 3. Parcelamento deferido em 60
(sessenta) parcelas mensais, com vencimento no dia 10, a serem devidamente corrigidas, em
consonância com o disposto no art. 13, caput, da Lei Federal de nº 10.522/2002. (PRESTACAO
DE CONTAS n 102617, RESOLUÇÃO n 80 de 02/03/2016, Relator(a) ALDARY NUNES JUNIOR,
Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES, Data 14/03/2016, Página 05/06)
Cumpre esclarecer que, os arts. 10[1] e 11[2] da Lei n° 10.522/2002 c/c o art. 11, § 11, da Lei n°
9.504/1997[3], não abarcam expressamente a possibilidade de parcelamento de valores devidos
ao erário em virtude de ausência de comprovação de utilização ou utilização indevida de verbas do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou ainda de utilização de
recursos de origem não identificada, que é o caso dos autos.
No entanto, anoto que, por analogia, e de acordo com o entendimento do c. TSE, o pedido merece
acolhida, até mesmo porque o parcelamento das dívidas provenientes de multas eleitorais (que
também se tratam de valores devidos aos cofres públicos) tornou-se questão incontroversa, nos
moldes do art. 11, 8º, inc. III, da Lei nº 9.504/1997[4].
Diante do exposto, desde que sejam observados os parâmetros da Portaria PGU nº 2, de 02 de
abril de 2014, em especial no que tange ao inadimplemento do parcelamento e sob a condição de
que haja concordância expressa da executada, em prazo anterior ao vencimento da primeira
parcela, DEFIRO o parcelamento na forma requerida por LUCELIA PEREIRA NEVES, em 60
(sessenta) parcelas fixas mensais, no valor de R$ 112,73 (cento e doze reais e setenta e três
centavos), conforme demonstrativo de cálculo acostado ao movimento ID 3741822, com
vencimento até o último dia útil de cada mês, a partir de agosto/2020, devendo o comprovante de
recolhimento ser juntado aos autos pela devedora, no prazo de até 10 dias após o vencimento de
cada parcela.
Por fim, nos termos do art. 921, inc. V, do CPC, realizado o pagamento da primeira parcela,
determino a suspensão da execução, devendo a Secretaria Judiciária sobrestar autos, até o total
cumprimento do benefício concedido.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 28 de julho de 2020.
BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES Juiz-Membro Relator
[1] Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser parcelados
em até sessenta parcelas mensais, a exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e
condições previstas nesta Lei
[2] Art. 11. O parcelamento terá sua formalização condicionada ao prévio pagamento da primeira
prestação, conforme o montante do débito e o prazo solicitado, observado o disposto no § 1o do
art. 13 desta Lei.
[3] Art. 11 [...] § 11. A Justiça Eleitoral observará, no parcelamento a que se refere o § 8º deste
artigo, as regras de parcelamento previstas na legislação tributária federal.
[4] Art. 11 [...] § 8° [...] III - o parcelamento das multas eleitorais é direito do cidadão, seja ele
eleitor ou candidato, e dos partidos políticos, podendo ser parceladas em até 60 (sessenta) meses,
desde que não ultrapasse o limite de 10% (dez por cento) de sua renda.

PROCESSO 0600179-69.2020.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o(a) seguinte
resolução: RESOLUÇÃO Nº 2495
PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0600179-69.2020.6.11.0000 - Cuiabá - MATO GROSSO
Pedido de Regularização - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro 2005
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Pedido de Regularização - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro 2005
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - COMISSÃO PROVISÓRIA
ADVOGADO: ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - OAB/MT18100/O FISCAL DA LEI:
Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2005. RESOLUÇÃO DO TSE 21.841/2004. DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA O EXAME. INEXISTÊNCIA DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO, DE RECURSOS DE FONTE VEDADA OU DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DEFERIMENTO. LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.
RESOLVEM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade,
DEFERIR O PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS.
Cuiabá, 28.07.2020.
SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR. Relator

PROCESSO 0601699-35.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601699-35.2018.6.11.0000
REQUERENTE:

ELEICAO

2018

JOYCE

LILIAN

LOMBARDI

DEPUTADO

ESTADUAL

ADVOGADO: OSMAR MILAN CAPILÉ - OAB/MT835/O REQUERENTE: JOYCE LILIAN
LOMBARDI ADVOGADO: OSMAR MILAN CAPILÉ - OAB/MT835/O FISCAL DA LEI: Procuradoria
Regional Eleitoral
DECISÃO
Vistos.
Cuida-se de petição formulada pela UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, visando
promover o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de JOYCE LILIAN LOMBARDI, referente à
obrigação de pagar quantia certa fixada em decisão na quantia de R$ 2.012,11, valor atualizado
[ID nº 3746272], em favor do Tesouro Nacional.
Depreende-se da certidão juntada no evento ID nº 3147922 que o Acórdão nº 27830 (ID nº
3072422), que condenou a candidata ao recolhimento da quantia de R$ 1.927,12 ao Tesouro
Nacional, transitou em julgado em 07.05.2020.
Embora intimada para comprovar o pagamento da dívida, a candidata permaneceu inerte [ID nº
3652422].
Por derradeiro, a União apresentou petição de cumprimento de sentença com cálculo do débito
atualizado no evento nº 3746222.
Pois bem.
Diante do requerimento da exequente e do demonstrativo de débito atualizado, INTIME-SE a
devedora para proceder ao pagamento do débito atualizado de R$ 2.012,11 [dois mil, doze reais e
onze 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.
O pagamento do débito principal deverá ser realizado por meio de Guia de Recolhimento da União
a ser expedida pela devedora no site da Secretaria do Tesouro Nacional na internet [www.tesouro.
fazenda.gov.br/gru], ocasião em que deverá ser informado o Código 13.802-9, UG 070026, Gestão
00001 e CNPJ 00.509.018/0001-13 (Justiça Eleitoral), observando as instruções do credor no ID nº
3746222.
Comprovado 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
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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 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, o executado deverá ser intimado nos termos do
art. 854, § 2º, CPC.
Por força da ordem preferencial de penhora prevista no artigo 835 do CPC, postergo a análise do
pedido de bloqueio de veículo após eventual resultado infrutífero do bloqueio de ativos
BACENJUD.
Caso o bloqueio de ativos se mostre infrutífero, DEFIRO também os pedidos da União de emissão
de certidão de teor da decisão que desaprovou as contas eleitorais para fins de protesto do art.
517 do CPC, bem como a inclusão do nome da executada no CADIN (art. 782, § 3º, Código de
Processo Civil).
Por fim, restando frustradas as tentativas de pagamento acima, INTIME-SE a parte credora
[UNIÃO FEDERAL] para, no prazo de 15 [quinze] dias, requerer o que entender de direito, sob
pena de arquivamento do feito.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 28 de julho de 2020.
SEBASTIÃO MONTEIRO Juiz Membro Relator

PROCESSO 0601305-28.2018.6.11.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601305-28.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 ILDOMAR ERNI SCHNEIDER DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: ILDOMAR ERNI SCHNEIDER
ADVOGADO: CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB/MT18559
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Vistos etc.
Cuida-se de requerimento (ID 3746422) formulado pela UNIÃO visando promover o cumprimento
de decisão em face de ILDOMAR ERNI SCHNEIDER, referente à obrigação de pagar quantia certa
na importância R$ 5.220,50 (cinco mil, duzentos e vinte reais e cinquenta centavos), valor
atualizado (ID 3746472), em favor do Tesouro Nacional.
O Acórdão n.º 27.652 (ID 2448172), que condenou o prestador de contas a devolver o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) ao Tesouro Nacional, transitou em julgado em 22/11/2019 (ID 2596422).
Embora intimado para comprovar o pagamento da dívida (ID 3042272), o candidato não se
manifestou (ID 3340222).
Remetidos os autos à representação da Advocacia-Geral da União, a União apresentou petição de
cumprimento de sentença (ID 3746422) com demonstrativo de débito posteriormente alterado pelo
demonstrativo ID 3746472.
Pois bem.

Diante do requerimento da exequente e do demonstrativo de débito atualizado, intime-se o devedor
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Diante do requerimento da exequente e do demonstrativo de débito atualizado, intime-se o devedor
para proceder ao pagamento do débito atualizado de R$ 5.220,50 (cinco mil, duzentos e vinte reais
e cinquenta 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, o executado 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), 28 de julho de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz-Membro / TRE-MT
Relator

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECISÕES
PROGRESSÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR ANTÔNIO BATISTA DE LUNA
DECISÃO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS(1)
PAe nº 2518/2013
1. Considerando o disposto no artigo 9º, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.416, de 15/12/2006, que versa
sobre o desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos
Quadros do Poder Judiciário Federal, mediante progressão funcional e promoção;
2. Considerando o regramento trazido pela Lei nº 12.774, de 28/12/2012 e pela Portaria Conjunta
STF nº 4/2013, regulamentados no âmbito deste TRE/MT por intermédio da Portaria TRE/MT nº
463/2013 que determinou o novo enquadramento dos servidores efetivos do Poder Judiciário;
3. Considerando o teor dos artigos 16, 17 e 18 da Resolução TSE nº 22.582/2007, que
estabelecem os critérios para a progressão dos servidores efetivos da Justiça Eleitoral;
4. Considerando ainda os dados relativos ao desempenho do (a) servidor (a) após o decurso do
prazo de 12 (doze) meses da última avaliação, bem como a manifestação da Coordenadoria de
Educação e Desenvolvimento, por meio da Informação nº 147/2020/SSAA/CED (doc. nº 11253
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Educação e Desenvolvimento, por meio da Informação nº 147/2020/SSAA/CED (doc. nº 11253
/2020), concluindo pelo preenchimento dos requisitos necessários à movimentação da carreira;
5. Considerando, ao final, a competência estabelecida pelo art. 5º, I, b, da Portaria nº 117/2018(2),
concedo Progressão Funcional ao (à) servidor (a) ANTÔNIO BATISTA DE LUNA, integrante da
carreira de Técnico Judiciário, Área Administrativa, passando da Classe B padrão 9 para a Classe
B padrão 10, com efeitos a partir de 17/06/2020.
6. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
deliberação, após, à Coordenadoria de Pessoal para anotações e providências relativas ao
pagamento decorrente da movimentação funcional.
Cuiabá-MT, 30 de julho de 2020.
-------------------------------------------------------------1 Decisão proferida em razão da delegação de competência contida na Portaria nº 117, de 18 de
abril de 2018, publicada na edição DJE nº 2625, de 19 de abril de 2018.
2 Art. 5º Ao ocupante do cargo de Secretário de Gestão de Pessoas e, em seus impedimentos ou
ausências, ao seu substituto legal, fica delegada a competência para, observada a legislação de
regência, praticar os seguintes atos:
(...)
I - conceder:
Progressão Funcional e Promoção dos servidores.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

ATOS DA 1ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600020-26.2020.6.11.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE EM PROPAGANDA ELEITORAL (12561) Nº 060002026.2020.6.11.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
NOTICIANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
NOTICIADO: 19 - PODEMOS - CUIABA - MT - MUNICIPAL
DECISÃO
Representação nº0600020-26.2020.611.0001
Vistos etc.
Cuida-se de representação eleitoral apresentada pelo representante do Ministério Público Eleitoral,
cujo teor informa da possível ocorrência de propaganda eleitoral antecipada, supostamente
praticada pelo Partido Podemos (Podemos Cuiabá19).
De acordo com o teor representação, fulcrada em comunicação de lavra do Douto Procurador
Regional Eleitoral, Dr. Pedro Melo Pouchain Ribeiro, a agremiação representada, divulgou nome e
fotos de supostos pré-candidatos em seu Instagram, com menção do número do partido, em
período legalmente vedado. Para demonstrar o alegado, colaciona ao feito prints do material
combatido.
Pugnou pela notificação da Presidente do Diretório Local do Partido Podemos Cuiabá19, para que,
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, providencie a retirada da publicidade antecipada da
rede social, sob pena de multa e ainda, incorrer no crime de desobediência.
Findo referido prazo, requereu seja certificado pela Secretaria Judiciária Eleitoral, por meio de
verificação atualizada e com imagens, o cumprimento da presente decisão.
É o relato.
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É o relato.
Decido.
Sobre o tema propaganda eleitoral, importa destacar que a Emenda Constitucional nº 107, de 02
de Julho de 2020, cujo teor, em razão da pandemia da Covid-19, vivenciada mundialmente, alterou
os prazos eleitorais e a data das eleições, fixando os seguintes prazos:
Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de
novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde houver,
observado o disposto no § 4º deste artigo.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o caput deste artigo, as seguintes datas:
I - a partir de 11 de agosto, para a vedação às emissoras para transmitir programa apresentado ou
comentado por pré-candidato, conforme previsto no § 1º do art. 45 da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997;
II - entre 31 de agosto e 16 de setembro, para a realização das convenções para escolha dos
candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações, a que se refere o caput do art. 8º da
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
III - até 26 de setembro, para que os partidos e coligações solicitem à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos, conforme disposto no caput do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de
1997, e no caput do art. 93 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965;
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet, conforme
disposto nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e no caput do art. 240 da
Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965; - grifei.
Desta feita, a propaganda eleitoral será permitida após o dia 26 de setembro do corrente ano, o
que equivale a dizer que ela estará autorizada somente a partir da data seguinte, isto é, do dia 27
(vinte e sete).
A realização de atos de propaganda antes da data assinalada configura propaganda
extemporânea, que sujeita o responsável por sua divulgação e, quando comprovado prévio
conhecimento, também o beneficiário, a multa no valor de R$5.000,00 a R$25.000,00, ou o
equivalente ao custo da propaganda, se este for maior (art. 36, §3º, LE com redação dada pela Lei
n.º 12.034/09).
Como cediço, a caracterização da propaganda antecipada sempre foi assunto controvertido.
Primeiro, porque a lei eleitoral não explicita a partir de quando pode um ato ser considerado
propaganda antecipada; segundo, porque não existe balizamento legal suficiente para a
identificação do instituto.
É certo que determinados atos, ainda que de cunho político, mas sem enfoque eleitoral, não
podem ser considerados, isoladamente, como propaganda antecipada, como ventilado na própria
Lei das Eleições (art. 36-A), a qual compila uma série de atos que não constituem propaganda
antecipada, permitindo que, por exclusão se a possa melhor caracterizar. Senão vejamos:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos précandidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social,
inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos
partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
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públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os
pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido
de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias,
sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver.
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão.
Afora as exceções acima previstas, entende o Tribunal Superior Eleitoral por propaganda
antecipada aquela que leve ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a
candidatura, mesmo que somente postulada, a ação política que se pretende desenvolver ou as
razões que levem a inferir que o beneficiário seja o mais apto para a função pública (RP nº
189.711, publicado no DJE em 16.5.11, p. 52-53).
Cabe à Justiça Eleitoral o dever de ficar atenta para coibir os abusos da propaganda irregular e
não se deixar influenciar por argumentos que buscam mascará-la de propaganda partidária ou
mera promoção pessoal e até mesmo publicidade institucional.
O que corriqueiramente ocorre são peças publicitárias com duplo sentido, um expresso e outro
implícito (eleitoral), como, por exemplo, no caso de agradecimentos feitos a futuros candidatos em
outdoors ou faixas por alguma obra ou feitos realizados, ou ainda quando o candidato tem outra
atividade e associa seu nome profissional a uma propaganda de cunho eleitoral disfarçado.
Assim sendo, basta restar evidenciado o apelo eleitoral subjacente à publicidade. Advirta-se que,
para estimular psicologicamente o eleitor, a propaganda não necessita ser explícita, vez que os
anúncios mais eficazes não são aqueles endereçados ao eleitor consciente, mas sim os de
mensagem implícita, destinadas a agasalhar-se no subconsciente coletivo.
O caso trazido à baila pelo Douto Procurador Regional Eleitoral e apresentado pelo ilustre
representante do Parquet eleitoral, infere-se, ainda que em tese, a presença dos elementos
caracterizadores de propaganda prematura, ante a divulgação de imagens veiculadas ao número
do Partido, à semelhança de santinhos , outrora distribuídos em campanhas anteriores.
O quadro que se delineia, portanto, aponta para suposta irregular propaganda antecipada pessoal
do atual prefeito de Cuiabá, levada a cabo por meio de artefato proibido para uso eleitoral,
teoricamente, com potencial para provocar desequilíbrio de oportunidades no pleito, haja vista que
somente a partir do dia 26 de setembro próximo é que é autorizada a realização de propaganda
eleitoral (art.36 da Lei n. 9.504/97).
Faz-se mister salientar que a vedação da propaganda eleitoral fora do interstício legalmente
admitido, não interfere na liberdade de expressão constitucionalmente consagrada. Isto porque a
isonomia entre os candidatos e a busca do equilíbrio no pleito, também são princípios lastreado em
nossa Carta Magna e, em se tratando de tema eleitoral, sobrepõem-se à liberdade de expressão.
Deve-se observar, nesse momento, que não é toda espécie de propaganda realizada antes do
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Deve-se observar, nesse momento, que não é toda espécie de propaganda realizada antes do
período permitido legalmente que pode ser considerada propaganda antecipada.
Não raras vezes, a linha entre a propaganda institucional ou partidária e a eleitoral é deveras
tênue.
Nesse sentido, por vezes, o julgador pode ser levado a situações esdrúxulas: de um lado, à
censura de uma propaganda lícita, ou, de outro, à complacência diante de um ilícito. Portanto, para
a configuração da propaganda fora de época deve haver uma mensagem, expressa ou
subentendida, dirigida ao pleito futuro e a necessidade de que a propaganda seja vinculada à
eleição para que se configure efetivamente como propaganda eleitoral e que o conteúdo da
propaganda traga uma menção, explícita ou implícita, à eleição vindoura.
Portanto, cabe à Justiça Eleitoral responder para que seja assegurado o equilíbrio de oportunidade
entre os candidatos, consectário do princípio constitucional da proteção das eleições (art. 14, §9º,
CF).
É esta, inclusive, a ratio essendi do poder de polícia, à medida que se o percebe como ferramenta
jurídica de ampla aplicação, sobretudo no que diz respeito à propaganda eleitoral, em que muitas
vezes, em defesa da normalidade das eleições, o encerramento de expediente irregular urge, não
se podendo aguardar a burocracia do trâmite processual, ou mesmo a provocação de parte
interessada, que aqui se dispensa pelo fato que a atividade administrativa, ao revés da
jurisdicional, não se submete ao princípio da inércia.
Atente-se ainda que, conforme se extrai da Resolução TSE nº 23.610/19, os ilícitos de
propaganda, a depender do caso, podem configurar hipótese de abuso de poder.
Aliás, é essa mesmo a teleologia da norma, pois, como ressaltam Carlos Mário da Silva Velloso e
Walber de Moura Agra, a propaganda eleitoral antecipada, além de criar desigualdades entre os
candidatos, viola regras de arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas eleitorais e pode
camuflar o abuso do poder econômico e político (Elementos de Direito Eleitoral, Saraiva, 2010, p.
198).
Com essas considerações, com base no artigo 249 do Código Eleitoral e artigo 41 da Lei das
Eleições, CONCEDO A LIMINAR pleiteada e, de consequência, RECONHEÇO caracterizada a
realização de propaganda eleitoral antecipada em favor dos pré-candidatos do partido PODEMOS
Cuiabá19, para DETERMINAR que seja a Presidente do Diretório Local do Partido Podemos
cuiaba19 (Selma Rosane Santos Arruda CPF: 449.011.000-68), notificada para que, no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, PROVIDENCIE A RETIRADA da publicidade antecipada das
redes sociais (Instagram, Whatsapp, Facebook, dentre outras mídias em que tal publicidade foi
divulgada), de acordo com o art. 40-B, paragrafo único, da Lei nº 9.504/97, sob pena de multa que,
com base nos artigos 497 e seguintes e 537, todos do Código de Processo Civil, fixo no valor de
R$1.000,00 (um mil reais) por imagem encontrada em descumprimento, sem prejuízo do
reconhecimento do crime de desobediência, tipificado no art. 347, do Código Eleitoral; 4c).
Após o término do prazo assinalado ao notificado, certifique a Secretaria Judiciária Eleitoral, em
verificação in loco, acerca do cumprimento da presente decisão.
Com a juntada do laudo de constatação, seja dada vista dos autos Parquet Eleitoral.
Expeça-se o necessário.
Às providências.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO
Juiz da 1ª Zona Eleitoral

ATOS DA 5ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
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INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600299-15.2020.6.11.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 005ª ZONA ELEITORAL DE NOVA
MUTUM MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600299-15.2020.6.11.0000 / 005ª ZONA
ELEITORAL DE NOVA MUTUM MT
REQUERENTE: DEMOCRATAS - COMISSAO PROVISORIA NOVA MUTUM MT
Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO ANTONIO DE LIMA - RS29494
DESPACHO
Vistos.
Em observância ao art. 321 do CPC, faculto ao Requerente, por intermédio de seu advogado, no
prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos as procurações do presidente e do tesoureiro do
PARTIDO DEMOCRATAS do município de Nova Mutum-MT, para que os mesmos passem a
integrar o polo ativo da ação (art. 31, I "a" e II, da Resolução TSE nº 23.604/2019), bem como, em
igual prazo, juntar a DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS, emitida pelo sistema SPCA, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Saneada a ausência, o Cartório Eleitoral deverá retificar a autuação, fazendo constar o presidente
e tesoureiro como requerentes.
Cumpra-se.
NOVA MUTUM, datado e assinado eletronicamente. Cássio Leite de Barros Netto Juiz da 5ª Zona
Eleitoral

ATOS DA 8ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0000070-51.2018.6.11.0008
JUSTIÇA ELEITORAL 008ª ZONA ELEITORAL DE ALTO ARAGUAIA MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0000070-51.2018.6.11.0008 / 008ª ZONA ELEITORAL DE
ALTO ARAGUAIA MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: ZULMIEL BARBOSA MACHADO
EDITAL Nº 54/2020/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
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 31 de julho de 2020. Eu, Everton Assumpção
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nesta cidade de Alto Araguaia/MT, na data de 31 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 0000059-22.2018.6.11.0008
JUSTIÇA ELEITORAL 008ª ZONA ELEITORAL DE ALTO ARAGUAIA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0000059-22.2018.6.11.0008 / 008ª ZONA
ELEITORAL DE ALTO ARAGUAIA MT
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA PSDB, JOSE FABIANO DIAS DE SOUZA, ROMILDO JOSE DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: MAXIMILIAN JOSE BEIJO GONSALEZ - OAB/MT 11225-B
Advogado do(a) REQUERENTE: MAXIMILIAN JOSE BEIJO GONSALEZ - OAB/MT 11225-B
Advogado do(a) REQUERENTE: MAXIMILIAN JOSE BEIJO GONSALEZ - OAB/MT 11225-B
REQUERIDO: JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE ALTO ARAGUAIA MT
EDITAL Nº 50/2020/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 31 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 0000003-86.2018.6.11.0008
JUSTIÇA ELEITORAL 008ª ZONA ELEITORAL DE ALTO ARAGUAIA MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0000003-86.2018.6.11.0008 / 008ª ZONA ELEITORAL DE
ALTO ARAGUAIA MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: ADEVALDO TOLENTINO OLIVEIRA, AILA CRISTINA FIGUEIREDO DE SOUSA, GIRLENE
DE JESUS SOARES OLIVEIRA, LUCY SOUZA DE FREITAS RAMOS, RAIANE SOARES
OLIVEIRA, ROGERIO SOARES OLIVEIRA
EDITAL Nº 53/2020/ZE08
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).
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 31 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 0000051-11.2019.6.11.0008
JUSTIÇA ELEITORAL 008ª ZONA ELEITORAL DE ALTO ARAGUAIA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0000051-11.2019.6.11.0008 / 008ª ZONA
ELEITORAL DE ALTO ARAGUAIA MT
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE ALTO
ARAGUAIA MT, MARCOS NUNES GOMES, ADEVALDO PEREIRA DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: ALCIDES BATISTA FILHO - MT6263/O Advogado do(a)
REQUERENTE: ALCIDES BATISTA FILHO - MT6263/O Advogado do(a) REQUERENTE:
ALCIDES BATISTA FILHO - MT6263/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE ALTO ARAGUAIA MT
EDITAL Nº 52/2020/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 31 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
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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Everton Assumpção Siqueira
Chefe de Cartório
(autorizado pela Portaria n.º 1/2013/ZE08)

PROCESSO 0000044-53.2018.6.11.0008
JUSTIÇA ELEITORAL 008ª ZONA ELEITORAL DE ALTO ARAGUAIA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0000044-53.2018.6.11.0008 / 008ª ZONA
ELEITORAL DE ALTO ARAGUAIA MT
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
DE ALTO TAQUARI, RUTH NELY DE SA, FABIO MAURI GARBUGIO
Advogado do(a) REQUERENTE: IRAN NEGRAO FERREIRA - MT17462/A Advogado do(a)
REQUERENTE: IRAN NEGRAO FERREIRA - MT17462/A Advogado do(a) REQUERENTE: IRAN
NEGRAO FERREIRA - MT17462/A
REQUERIDO: JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE ALTO ARAGUAIA MT
EDITAL Nº 51/2020/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 31 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 0000052-93.2019.6.11.0008
JUSTIÇA ELEITORAL 008ª ZONA ELEITORAL DE ALTO ARAGUAIA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0000052-93.2019.6.11.0008 / 008ª ZONA
ELEITORAL DE ALTO ARAGUAIA MT
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB,
JAIRO LUIZ BERIGO FILHO, JAIRO LUIZ BERIGO NETO
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO CAMPOS MORAES - MT11355/O Advogado do(a)
REQUERENTE: RODRIGO CAMPOS MORAES - MT11355/O Advogado do(a) REQUERENTE:
RODRIGO CAMPOS MORAES - MT11355/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 008ª ZONA ELEITORAL DE ALTO ARAGUAIA MT
EDITAL Nº 49/2020/ZE08

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).
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 31 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 15ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600082-24.2020.6.11.0015
EDITAL 162/2020
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 LUCIARA:
Número do Processo: 0600082-24.2020.6.11.0015
Partido: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Presidente: ELIZETH NUNES DE SOUSA
Tesoureiro(a): LAYO HENRIQUE CARDOSO DE SOUSA
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 nove dias
do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, ________, Marion Yudi Arai Ohira, Técnico
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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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 0600056-26.2020.6.11.0015
EDITAL 164/2020 - RETIFICADO
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 2015.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas do seguinte órgão partidário do município que
segue abaixo:
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA:
Número do Processo: 0600056-26.2020.6.11.0015
Partido: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Presidente: ALLAN PEREIRA LOPES
Tesoureiro(a): UENILDES PEREIRA DA ROCHA
Advogado(a): CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA, OAB/MT 7.355/A, E
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 trinta e um 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 0600060-63.2020.6.11.0015
EDITAL 165/2020
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 2016.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas do seguinte órgão partidário do município que
segue abaixo:
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA:
Número do Processo: 0600060-63.2020.6.11.0015
Partido: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Presidente: ALLAN PEREIRA LOPES
Tesoureiro(a): UENILDES PEREIRA DA ROCHA
Advogado(a): CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA, OAB/MT 7.355/A, 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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Advogado(a): CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA, OAB/MT 7.355/A, E
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 trinta e um 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 0600061-48.2020.6.11.0015
EDITAL 166/2020
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 2017.
OBJETO: Publicidade das prestações de contas do seguinte órgão partidário do município que
segue abaixo:
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA:
Número do Processo: 0600061-48.2020.6.11.0015
Partido: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Presidente: ALLAN PEREIRA LOPES
Tesoureiro(a):UENILDES PEREIRA DA ROCHA
Advogado(a): CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA, OAB/MT 7.355/A, E
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 trinta e um 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.

ATOS DA 16ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0000036-18.2019.6.11.0016
JUSTIÇA ELEITORAL 016ª ZONA ELEITORAL DE VILA RICA/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 016ª ZONA ELEITORAL DE VILA RICA/MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (2018)
PROCESSO: 0000036-18.2019.6.11.0016
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE SANTA TEREZINHA-MT
REQUERENTE: JOSE MARIA PEREIRA BARROS
REQUERENTE: EDIVAN TEIXEIRA DOS REIS
ADVOGADO: SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB/MT 18709/B
REQUERIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE VILA RICA/MT
EDITAL Nº 51/2020/16ªZE
O Excelentíssimo Senhor IVAN LÚCIO AMARANTE, MM. Juiz da 16ª Zona Eleitoral do Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei,
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 este prazo sem
manifestação, se dará por tacitamente ratificado o referido cadastro em sistema.
E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será publicado
no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade, Vila Rica-MT, aos vinte e
oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Everton do Nascimento Niza, Técnico
Judiciário, digitei e conferi o presente edital, que é assinado pelo MM. Juiz Eleitoral da 16ª ZE.
IVAN LÚCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

ATOS DA 17ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0003178-76.2009.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0003178-76.2009.6.11.0017 / 17ª ZONA ELEITORAL DE
ARENÁPOLIS/MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: MARCIO RAMOS MESSIAS
Advogados do(a) REU: VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO
- MT25027-O, MONICA ALBERNAZ HORTENSI - MT16086-O
EDITAL nº 69/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP
(processo nº 3178-76.2009.6.11.0017 - 836/2009 protocolo nº 17.100.088/2009), foi migrado para o
Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na
Resolução TRE/MT nº 2.467/2020.
Ficam, dessa forma, 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
TSE n. 247/2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

PROCESSO 0000038-82.2019.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0000038-82.2019.6.11.0017 / 17ª ZONA
ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO RESPONSÁVEL: MARCIENE DE FARIA
PRADO
REQUERIDO: JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
EDITAL nº 84/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP
(processo nº 38-82.2019.6.11.0017 protocolo nº 7.212/2019), foi migrado para o Processo Judicial
Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na Resolução TRE/MT
nº 2.467/2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

PROCESSO 0003156-18.2009.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0003156-18.2009.6.11.0017 / 17ª ZONA ELEITORAL DE
ARENÁPOLIS/MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: ADIMILSON REIS DA SILVA
EDITAL nº 81/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP
(processo nº 3156-18.2009.6.11.0017 - 834/2009 protocolo nº 17.100.080/2019), foi migrado para o
Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na
Resolução TRE/MT nº 2.467/2020.

E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

PROCESSO 0003151-93.2009.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0003151-93.2009.6.11.0017 / 17ª ZONA ELEITORAL DE
ARENÁPOLIS/MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: LUCEMBERG RODRIGUES MIRANDA
Advogado do(a) REU: BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA - MT27278-O
EDITAL nº 83/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP
(processo nº 3151-93.2009.6.11.0017 - 828/2009 protocolo nº 17.100.077/2009), foi migrado para o
Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na
Resolução TRE/MT nº 2.467/2020.
Fica, dessa forma, INTIMADA a advogada atuante 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
TSE n. 247/2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

PROCESSO 0002746-57.2009.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0002746-57.2009.6.11.0017 / 17ª ZONA ELEITORAL DE
ARENÁPOLIS/MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
EDITAL nº 74/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP
(processo nº 2746-57.2009.6.11.0017 - 904/2009 protocolo nº 17.000.168/2009), foi migrado para o
Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na
Resolução TRE/MT nº 2.467/2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

PROCESSO 0002743-05.2009.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0002743-05.2009.6.11.0017 / 17ª ZONA ELEITORAL DE
ARENÁPOLIS/MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: GREGORIA DE OLIVEIRA BASTOS
Advogado do(a) REU: LUIZ EDUARDO PIROSELI - MT23144-O
EDITAL nº 76/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP
(processo nº 2743-05.2009.6.11.0017 - 883/2009 protocolo nº 17.100.057/2009), foi migrado para o
Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na
Resolução TRE/MT nº 2.467/2020.
Fica, dessa forma, INTIMADO o advogado atuante 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
TSE n. 247/2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

PROCESSO 0002704-08.2009.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0002704-08.2009.6.11.0017 / 17ª ZONA ELEITORAL DE
ARENÁPOLIS/MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: TIANI DOLINSKI MOCHNACZ
Advogado do(a) REU: DEMERCIO LUIZ GUENO - MT11482-B
EDITAL nº 68/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP

(processo nº 2704-08.2009.6.11.0017 - 814/2009 protocolo nº 17.100.044/2009), foi migrado para 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

Ano 2020 - n. 3215

Cuiabá, segunda-feira, 03 de agosto de 2020

37

(processo nº 2704-08.2009.6.11.0017 - 814/2009 protocolo nº 17.100.044/2009), foi migrado para o
Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na
Resolução TRE/MT nº 2.467/2020.
Fica, dessa forma, INTIMADO o advogado atuante 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
TSE n. 247/2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

PROCESSO 0002700-68.2009.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0002700-68.2009.6.11.0017 / 17ª ZONA ELEITORAL DE
ARENÁPOLIS/MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: ENES ALVES GARCIA
Advogado do(a) REU: DARLEY APARECIDO CARRIJO - MT24306-O
EDITAL nº 73/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP
(processo nº 2700-68.2009.6.11.0017 - 819/2009 protocolo nº 17.100.052/2009), foi migrado para o
Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na
Resolução TRE/MT nº 2.467/2020.
Fica, dessa forma, INTIMADO o advogado atuante 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
TSE n. 247/2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

PROCESSO 0002695-46.2009.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0002695-46.2009.6.11.0017 / 17ª ZONA ELEITORAL DE
ARENÁPOLIS/MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA
EDITAL nº 82/2020

O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
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 Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP
(processo nº 2695-46.2009.6.11.0017 - 827/2009 protocolo nº 17.100.040/2019), foi migrado para o
Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na
Resolução TRE/MT nº 2.467/2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

PROCESSO 0002693-76.2009.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0002693-76.2009.6.11.0017 / 17ª ZONA ELEITORAL DE
ARENÁPOLIS/MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: JOAO BATISTA SEVERINO DA SILVA
Advogado do(a) REU: ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - MS25066-B
EDITAL nº 75/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP
(processo nº 2693-76.2009.6.11.0017 - 913/09 protocolo nº 17.100.182/2009), foi migrado para o
Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na
Resolução TRE/MT nº 2.467/2020.
Fica, dessa forma, INTIMADA a advogada atuante 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
TSE n. 247/2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

PROCESSO 0002664-26.2009.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0002664-26.2009.6.11.0017 / 17ª ZONA ELEITORAL DE
ARENÁPOLIS/MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: SERGIO RICARDO BRITO DE ASSIS
Advogado do(a) REU: JOSE DA GUIA DA SILVA MIRANDA - MT19720/O
EDITAL nº 62/2020
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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EDITAL nº 62/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP
(processo nº 2664-26.2009.6.11.0017 - 911/2009 protocolo nº 17.000.183/2009), foi migrado para o
Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na
Resolução TRE/MT nº 2.467/2020.
Fica, dessa forma, INTIMADO o advogado atuante 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
TSE n. 247/2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

PROCESSO 0002663-41.2009.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0002663-41.2009.6.11.0017 / 17ª ZONA ELEITORAL DE
ARENÁPOLIS/MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: MARIA FERNANDA NOBREGA VAZ CUIABANO RODRIGUES SILVA
Advogado do(a) REU: AMANDA CAROLINE BELANDA - PR75372
EDITAL nº 65/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP
(processo nº 2663-41.2009.6.11.0017 - 907/09 protocolo nº 17.100.171/2009), foi migrado para o
Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na
Resolução TRE/MT nº 2.467/2020.
Fica, dessa forma, INTIMADA a advogada atuante 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
TSE n. 247/2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

PROCESSO 0002659-04.2009.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT

AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0002659-04.2009.6.11.0017 / 17ª 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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AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0002659-04.2009.6.11.0017 / 17ª ZONA ELEITORAL DE
ARENÁPOLIS/MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: EDSON CARNEIRO BARRETO
EDITAL nº 66/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP
(processo nº 2659-04.2009.6.11.0017 - 905/09 protocolo nº 17.100.169/2009), foi migrado para o
Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na
Resolução TRE/MT nº 2.467/2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

PROCESSO 0002647-87.2009.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0002647-87.2009.6.11.0017 / 17ª ZONA ELEITORAL DE
ARENÁPOLIS/MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: NAYARA FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA
EDITAL nº 64/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP
(processo nº 2647-87.2009.6.11.0017 - 863/2009 protocolo nº 17.100.027/2009), foi migrado para o
Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na
Resolução TRE/MT nº 2.467/2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

PROCESSO 0002630-51.2009.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0002630-51.2009.6.11.0017 / 17ª ZONA ELEITORAL DE
ARENÁPOLIS/MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: JANDERSON DE SOUZA GOMES
Advogados do(a) REU: AMANDA SILVA PINHEIRO - MT21180-O, ARIANA SILVA PINHEIRO 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) REU: AMANDA SILVA PINHEIRO - MT21180-O, ARIANA SILVA PINHEIRO MT17573-O, GIVANILDO GOMES - MT12635-O
EDITAL nº 70/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP
(processo nº 2630-51.2009.6.11.0017 - 849/2009 protocolo nº 17.100.019/2009), foi migrado para o
Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na
Resolução TRE/MT nº 2.467/2020.
Ficam, dessa forma, 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
TSE n. 247/2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

PROCESSO 0002629-66.2009.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0002629-66.2009.6.11.0017 / 17ª ZONA ELEITORAL DE
ARENÁPOLIS/MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: CARLOS ROBERTO BOUDNY
Advogado do(a) REU: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - MT15703-O
EDITAL nº 71/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP
(processo nº 2629-66.2009.6.11.0017 - 847/2009 protocolo nº 17.100.018/2009), foi migrado para o
Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na
Resolução TRE/MT nº 2.467/2020.
Fica, dessa forma, INTIMADO o advogado atuante 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
TSE n. 247/2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

PROCESSO 0002623-59.2009.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/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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JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
EXECUÇÃO FISCAL (1116) Nº 0002623-59.2009.6.11.0017 / 17ª ZONA ELEITORAL DE
ARENÁPOLIS/MT
EXEQUENTE: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 1ª REGIÃO
EXECUTADO: ELZA ERMITA
EDITAL nº 63/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP
(processo nº 2623-59.2009.6.11.0017 - 937/09 protocolo nº 17.000.324/2009), foi migrado para o
Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na
Resolução TRE/MT nº 2.467/2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

PROCESSO 0002619-22.2009.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0002619-22.2009.6.11.0017 / 17ª ZONA ELEITORAL DE
ARENÁPOLIS/MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: MARCIA REGINA DA SILVA
EDITAL nº 80/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP
(processo nº 2619-22.2009.6.11.0017 - 882/2009 protocolo nº 17.100.012/2019), foi migrado para o
Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na
Resolução TRE/MT nº 2.467/2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

PROCESSO 0002618-37.2009.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0002618-37.2009.6.11.0017 / 17ª ZONA ELEITORAL DE
ARENÁPOLIS/MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: ALDO MARIO BARRETO DA 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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REU: ALDO MARIO BARRETO DA SILVA
Advogado do(a) REU: RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - MT21822/O
EDITAL nº 67/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP
(processo nº 2618-37.2009.6.11.0017 - 850/2009 protocolo nº 17.100.011/2009), foi migrado para o
Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na
Resolução TRE/MT nº 2.467/2020.
Fica, dessa forma, INTIMADO o advogado atuante 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
TSE n. 247/2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

PROCESSO 0002615-82.2009.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0002615-82.2009.6.11.0017 / 17ª ZONA ELEITORAL DE
ARENÁPOLIS/MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: RONILDO ALVES DA SILVA
EDITAL nº 85/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP
(processo nº 2615-82.2009.6.11.0017 - 848/2009 protocolo nº 17.100.009/2009), foi migrado para o
Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na
Resolução TRE/MT nº 2.467/2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

PROCESSO 0002612-30.2009.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0002612-30.2009.6.11.0017 / 17ª ZONA ELEITORAL DE
ARENÁPOLIS/MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: CHARLENE QUINTEIRO MEIRA EDITAL nº 78/2020
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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REU: CHARLENE QUINTEIRO MEIRA EDITAL nº 78/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP
(processo nº 2612-30.2009.6.11.0017 - 871/2009 protocolo nº 17.100.006/2019), foi migrado para o
Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na
Resolução TRE/MT nº 2.467/2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

PROCESSO 0002608-90.2009.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0002608-90.2009.6.11.0017 / 17ª ZONA ELEITORAL DE
ARENÁPOLIS/MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: MANOEL FERNANDES DA SILVA
EDITAL nº 79/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP
(processo nº 2608-90.2009.6.11.0017 - 846/2009 protocolo nº 17.100.002/2019), foi migrado para o
Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na
Resolução TRE/MT nº 2.467/2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

PROCESSO 0001436-89.2004.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0001436-89.2004.6.11.0017 / 17ª ZONA ELEITORAL DE
ARENÁPOLIS/MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: JOELMA TELES DA SILVA, CARMINDO DA COSTA FILHO, ROZILENE PEREIRA DE
SOUZA, MOACIR VENEGA DA SILVA, ROSENALVA SILVA DAMACENA, JONATHAN DIAS
RODRIGUES, MIGUEL JOSÉ NOVAES
EDITAL nº 86/2020

O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
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 Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP
(processo nº 1436-89.2004.6.11.0017 - 052/2004 protocolo nº 17.100.149/2004), foi migrado para o
Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na
Resolução TRE/MT nº 2.467/2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

PROCESSO 0000043-07.2019.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0000043-07.2019.6.11.0017 / 17ª ZONA
ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS - NORTELÂNDIA
RESPONSÁVEL: LUIZ GARCIA TABORDA, ELIEZER ALVARO PINHEIRO BENEVIDES
REQUERIDO: JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS MT
EDITAL nº 77/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
feito originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos SADP
(processo nº 43-07.2019.6.11.0017 protocolo nº 7.204/2019), foi migrado para o Processo Judicial
Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na Resolução TRE/MT
nº 2.467/2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

PROCESSO 0003172-69.2009.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0003172-69.2009.6.11.0017 / 17ª ZONA ELEITORAL DE
ARENÁPOLIS/MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: PAULO FERREIRA DA SILVA
EDITAL nº 72/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 17ª Zona Eleitoral Arenápolis, Mato Grosso, Dr. DIEGO
HARTMANN, no uso de suas Atribuições Legais,

FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o presente
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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
(processo nº 3172-69.2009.6.11.0017 - 842/2009 protocolo nº 17.100.087/2009), foi migrado para o
Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e na
Resolução TRE/MT nº 2.467/2020.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT. Dado e passado no município de
Arenápolis/MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Marina Tostes
Miranda Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária 17ª ZE
(Autorizada pela Portaria nº 01/2017)

ATOS DA 19ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600113-32.2020.6.11.0019
JUSTIÇA ELEITORAL 019ª ZONA ELEITORAL DE TANGARÁ DA SERRA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600113-32.2020.6.11.0019 / 019ª ZONA
ELEITORAL DE TANGARÁ DA SERRA MT
REQUERENTE: DIRETORIO MUN.PARTIDO DOS TRABALHADORES DE TANG.SERRA
RESPONSÁVEL: IRENY SLAVIK, MARIA CELIA DE SOUSA
Advogado do(a) REQUERENTE: EMANOEL GOMES DE SOUSA - MT18303/O Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: EMANOEL GOMES DE SOUSA - MT18303/O
EDITAL Nº 19/2020 O Excelentíssimo Senhor Doutor Ângelo Judai Junior, Juiz desta 19ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso em substituição, no uso de suas atribuições legais, etc... FAZ
SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que nos termos do art.
31 da Resolução TSE n.º 23.604/2019, manda divulgar a Prestação de Contas Partidária Anual,
apresentada pelo(s) partido(s) político(s) abaixo identificado(s), referente ao exercício financeiro de
2019 do Município de Tangará da Serra/MT. Facultando ao Ministério Público ou qualquer partido
político, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação do edital, apresentarem impugnação à
prestação de contas, a qual deve ser apresentada em petição fundamentada, dirigida ao Juiz
eleitoral e acompanhada de documentos comprobatórios do requerimento, podendo ainda, 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. PARTIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT CNPJ: 01.325.665/0001-38
RESPONSÁVEL: IRENY SLAVIK e MARIA CELIA DE SOUSA ADVOGADO(A) : EMANOEL
GOMES DE SOUSA OAB/MT 18303/0 E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar
possa, mandou o Senhor Juiz Eleitoral que expedisse o presente Edital, que será publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta 19ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, aos trinta e um dias do mês
de julho de dois mil e vinte (31.07.2020). Eu, _____, Manoel Jaison de Sousa, servidor legalmente
requisitado, digitei e conferi o presente Edital de ordem do MM. Juiz Eleitoral, que segue assinado
pelo Sr. Chefe de Cartório com fulcro na Portaria 002/2016/19ªZE/TRE-MT.
Luís Gustavo Romko
Chefe de Cartório

PROCESSO 0000001-98.2009.6.11.0019
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PROCESSO 0000001-98.2009.6.11.0019
019ª ZONA ELEITORAL DE TANGARÁ DA SERRA MT
EXECUÇÃO FISCAL (1116) Nº 0000001-98.2009.6.11.0019
EXEQUENTE: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 1ª REGIÃO
EXECUTADO: JAIME LUIZ MURARO
Advogado do(a) EXECUTADO: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - MT7557/O
EDITAL N. 18/2020/ZE19 - MIGRAÇÃO PJE
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. Ângelo Judai Junior, MMº. Juiz da 19ª 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 TSE n. 247/2020 e Resolução TRE/MT n. 2469/2020.
Em consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso V da Portaria TSE n. 247/2020 , 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 na cidade de
Tangará da Serra/MT, na data de 30 de julho de 2020. Eu, _____, Renato Bisse Cabral, Analista
Judiciário - ZE19, digitei e conferi o presente Edital de ordem do MM. Juiz Eleitoral, que segue
assinado pelo Sr. Chefe de Cartório, com fulcro na Portaria 002/2016/19ªZE/TRE-MT.
Luis Gustavo Romko
Chefe de cartório - ZE19

PROCESSO 0000009-60.2018.6.11.0019
019ª ZONA ELEITORAL DE TANGARÁ DA SERRA MT
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0000009-60.2018.6.11.0019
REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REPRESENTADO: F. P. S. R.
Advogado do(a) REPRESENTADO: VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - MT10453/O
EDITAL N. 22/2020/ZE19 - MIGRAÇÃO PJE
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. Ângelo Judai Junior, MMº. Juiz da 19ª 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 TSE n. 247/2020 e Resolução TRE/MT n. 2469/2020.
Em consonância com o disposto no artigo 1º, §6º, inciso V da Portaria TSE n. 247/2020 , 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 na cidade de
Tangará da Serra/MT, na data de 31 de julho de 2020. Eu, _____, Renato Bisse Cabral, Analista
Judiciário - ZE19, digitei e conferi o presente Edital de ordem do MM. Juiz Eleitoral, que segue
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Judiciário - ZE19, digitei e conferi o presente Edital de ordem do MM. Juiz Eleitoral, que segue
assinado pelo Sr. Chefe de Cartório, com fulcro na Portaria 002/2016/19ªZE/TRE-MT.
Luis Gustavo Romko
Chefe de cartório - ZE19

ATOS DA 21ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600062-15.2020.6.11.0021
JUSTIÇA ELEITORAL 021ª ZONA ELEITORAL DE LUCAS DO RIO VERDE MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600062-15.2020.6.11.0021 / 021ª ZONA ELEITORAL DE LUCAS DO
RIO VERDE MT
REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, FLORI LUIZ BINOTTI
Advogado do(a) REQUERENTE: HEITOR PEREIRA MARQUEZI - MT20225/B Advogado do(a)
REQUERENTE: HEITOR PEREIRA MARQUEZI - MT20225/B
DECISÃO
A publicidade institucional, referente à divulgação dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos, como regra geral, não é vedada. Pelo contrário, por efeito da
aplicabilidade do princípio da publicidade, os atos da Administração Pública devem ser divulgados
/informados, com a maior transparência possível, à coletividade. É necessário, entretanto, que a
publicidade institucional se materialize com finalidade educativa, informativa ou de orientação
social e, por via de consequência, não se efetive ao arrepio da lei ou vulnere o princípio da
impessoalidade, e, ao mesmo tempo, configure situação de promoção pessoal [art. 37, § 1.º da
CRFB/88].
Cabe referir, ainda, sobre este ponto, diante da extrema relevância/pertinência de suas
observações, a singular lição de Arnaldo Rizzardo [ Ação Civil Pública e Ação de Improbidade
Administrativa , Rio de Janeiro: GZ Editora, 2009, p. 446-447], cujo magistério, acerca da natureza
/caráter educativa, informativa e orientadora da publicidade institucional, refere:
Pode-se aduzir que a publicidade revela caráter educativo sempre que visar a educação ou
formação da comunidade, como se traz esclarecimentos sobre perigos de doenças, ou propala
campanhas conclamando para a vacinação, para a higiene, para o exercício do direito do voto,
para a economia de combustível, etc. Ressalta a finalidade informativa se traz notícias ao povo
sobre serviços oferecidos, sobre campanhas sociais, sobre eventos e festas, ou perigos de
epidemias, ou programas e eventos socais. Dirige-se a proporcionar orientação social sempre que
fornece elementos esclarecedores sobre certos fatos, sugerindo condutas e proporcionando o bemestar, como os pontos de perigo em certas zonas, os locais onde o trânsito é mais perigoso, a
forma de economizar combustível .
Contudo, com o objetivo de assegurar igualdade de condições e oportunidades, entre todos os
candidatos a cargos eletivos, durante o período de tempo que correspondente aos três meses que
antecedem as eleições, a publicidade institucional constitui conduta vedada, que apenas encontra
flexibilização diante da presença/configuração de grave e urgente necessidade pública e,
concomitantemente, da ausência, no conteúdo da publicidade, de tendência/natureza eleitoral,
desde que reconhecida, de forma prévia, pela Justiça Eleitoral. Está é a regra prevista no conteúdo
da regra modelada no art. 73, inciso VI, alínea b da Lei n.º 9.504/1997.
Esta regra proibitiva, portanto, na exata medida que compreende uma situação de exceção à
publicidade institucional, deve ser interpretada de maneira restrita, o que significa dizer que a
comunicação e publicidade institucional, durante o período, apenas pode se efetivar em caráter
excepcional, derivado de evento/fato grave e urgente, com consequências de grande importância,
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excepcional, derivado de evento/fato grave e urgente, com consequências de grande importância,
de maneira que quando se juntam os três vocábulos num só texto, como no preceito em tela,
formando expressão salvo em caso de grave urgente necessidade , os significados se agudecem,
potencializando-se. Revelam então hipótese de caso de excepcional premência, direcionar para
providências que não podem ser proteladas sob pena de nefastas consequências, principalmente
em se tratando de necessidade pública . O contexto que se extrai do preceito aponta para situação
em que atitude demandada mostra-se obrigatória, imprescindível, inevitável, sem que não se pode
passar, verdadeiramente muito importante, absolutamente indispensável para atingir um objetivo
essencial [TSE, Agravo Regimental em Petição n.º 1.899/DF, Relator: Min. Marco Aurélio, DJ de 29
/08/2006, Resolução n.º 22.294 de 30/06/2006].
Pois bem. Na hipótese concreta, a grave situação instalada em todo o país, que deriva da eclosão
da pandemia do Covid-19 (o quê, inclusive, produziu, como consequência, a decretação de estado
de calamidade pública), e da disseminação do mosquito aedes aegypti , transmissor das doenças
zikavírus , dengue e chikungunya (que configuram fatos públicos e notórios), impõe ao Poder
Público Municipal a obrigação de concretizar todas providências e medidas imprescindíveis,
tendentes a prevenir, a combater e minimizar os efeitos destas graves doenças e, ao mesmo
tempo, também, orientar toda a população por intermédio da divulgação de publicidade
institucional.
O grave cenário sanitário atual, que se instaurou devido a eclosão da pandemia do COVID-19, e
que pode ser severamente agravado com a disseminação do mosquito aedes aegypti , exige
/demanda que todos entes federativos concretizem medidas que visem à redução dos riscos e
consequências destas doenças. O Augusto Supremo Tribunal Federal no exame da temática
concernente a prática de possíveis atos omissivos e comissivos do Poder Executivo Federal,
praticados no contexto da crise de saúde pública decorrente da pandemia do COVID-19
(Coronavírus), registrou, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
n.º 672/DF, que:
No presente momento, existe uma ameaça séria, iminente e incontestável ao funcionamento de
todas as políticas públicas que visam a proteger a vida, saúde e bem estar da população.
A gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus (COVID19) exige das
autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde
pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e
manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde (STF, ADPF n.º 672-MC/DF, Relator: Min.
Alexandre de Moraes, decisão monocrática, julgado em 08/04/2020) com destaques não inseridos
no texto original.
Este grave e crítico contexto de calamidade pública, que representa risco real e sério à vida e à
saúde de toda a população, caracteriza situação grave e urgente de necessidade pública, hábil a
autorizar o Poder Público Municipal a difundir, mesmo durante o período de vedação, publicidade
institucional, com a finalidade de orientar e de informar toda a população sobre as medidas básicas
de prevenção e contenção da disseminação destas viroses, as políticas públicas, elaboradas para
o atendimento da população, a indicação da infraestrutura logística, preparada para o tratamento
dos enfermos, e outras medidas de interesse público, que visam combater à pandemia e as
demais doenças virais.
A divulgação de publicidade institucional, com contornos delimitados para dar continuidade às
ações de comunicação, criadas com o objetivo de combater e reduzir os efeitos destas graves
doenças, controlar a disseminação das viroses e de orientar a população, encerra uma finalidade
transcendental e muito maior e que se sobrepõe a qualquer caráter eleitoral.

Impende enfatizar, por oportuno, que o C. Tribunal Superior Eleitoral, em contexto semelhante,
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Impende enfatizar, por oportuno, que o C. Tribunal Superior Eleitoral, em contexto semelhante,
concedeu autorização para veiculação de publicidade institucional, com o objetivo de combater a
disseminação do vírus influenza (H1N1):
PETIÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). CAMPANHA NACIONAL, DE PREVENÇÃO E CONTROLE
DA GRIPE A (H1N1). DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS. EXCEPCIONALIDADE. AUTORIZAÇÃO. 1.
A distribuição de material informativo visando à conscientização da sociedade sobre a importância
da adoção de medidas preventivas contra o vírus da Gripe A (H1N1) enquadra-se na ressalva
contida na parte final do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. 2. Pedido de autorização deferido, com a
ressalva de ser observado o disposto no art. 37, § 1º, da Constituição Federal (TSE, Petição n.º
202.191 (2021-91.2010.6.00.0000), Relatório: Ministro Aldir Passarinho Junior, julgado em 12/08
/2010) com destaques não inseridos no texto original.
Torna-se digno de nota grifar, ainda, por sumamente relevante, que a Emenda Constitucional n.º
107, que adia, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais de outubro de 2020 e
os prazos eleitorais respectivos, autoriza, de modo expresso, a divulgação de publicidade
institucional de atos e campanhas que objetivam o enfrentamento da pandemia da Covid-19, ao
prescrever, de maneira taxativa, que:
Art. 1.º. As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de
novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde houver,
observado o disposto no § 4º deste artigo. ( )
VIII - no segundo semestre de 2020, poderá ser realizada a publicidade institucional de atos e
campanhas dos órgãos públicos municipais e de suas respectivas entidades da administração
indireta destinados ao enfrentamento à pandemia da Covid-19 e à orientação da população quanto
a serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia, resguardada a possibilidade de
apuração de eventual conduta abusiva nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990 com destaques não inseridos no texto original.
Na situação concreta, segundo os informes produzidos no processo, sobretudo do teor dos
documentos arquivados nos eventos n.º 2373688 e 2373805, é possível divisar, em um juízo de
cognição sumária, que a publicidade institucional, que se visa a divulgar, constitui, ao que tudo
indica, medidas de orientação e informações para fins de prevenção e combate da pandemia da
Covid-19 e da disseminação do mosquito aedes aegypti , sem que exista situação de promoção
pessoal de qualquer gestor público. Os informes publicitários detêm, ao que tudo indica, caráter
noticioso, neutro, sem apelo ou favorecimento a determinado agente público. É, portanto, hipótese
de autorizar a divulgação da publicidade institucional.
Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de
jurisprudência dos Tribunais Regionais Eleitorais o seguinte aresto que versa acerca de questão
que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:
CONSULTA. PREFEITO. CONDUTAS VEDADAS A AGENTES PÚBLICOS. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, b , e VII, DA LEI Nº 9.504/97. PANDEMIA DO NOVO
CORONAVÍRUS. INDAGAÇÕES QUANTO AO RECONHECIMENTO DE GRAVE E URGENTE
NECESSIDADE PÚBLICA A JUSTIFICAR RESSALVA À LEI. CONSULTA PARCIALMENTE
CONHECIDA E RESPONDIDA. I - Observância aos pressupostos de legitimidade restrita
(propositura por autoridade pública); pertinência temática (matéria eleitoral); lapso temporal
(ajuizamento antes do período eleitoral) e abstração (indagações em tese). Menção a dados
concretos estatísticos da situação sanitária de caráter meramente acessório e retórico. II - O atual
cenário de pandemia provocado pela Covid-19 configura caso de grave e urgente necessidade
pública , previsto na ressalva contida no art. 73, VI, b da Lei nº 9.504/97, apto a legitimar a
autorização de publicidade institucional dentro dos três meses que antecedem o pleito, desde que
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autorização de publicidade institucional dentro dos três meses que antecedem o pleito, desde que
o conteúdo divulgado: (i) observe os exatos moldes do art. 37, §1º, da Constituição da República
quanto à natureza informativa, educativa e de orientação social; (ii) guarde estrita pertinência com
o estado de excepcionalidade que o justifica; (iii) esteja desassociado de qualquer conotação
promocional quanto aos feitos ou conquistas administrativas sobre a situação. III - Momento que
depende de medidas que atendam à necessidade pública, em primazia à saúde coletiva e a todos
os interesses orbitantes. IV - Desnecessidade de que o reconhecimento da Justiça Eleitoral
previsto em lei seja apenas posterior e em concreto. Prática contraproducente, a sujeitar o
Judiciário ao abarrotamento de demandas sobre a mesma temática, que aponta para cenário de
continuidade e generalidade, o que não impede ulterior reprimenda a eventuais extrapolações às
balizas estabelecidas. Observância da segurança jurídica. Primeira indagação respondida
positivamente. V - Nos moldes de orientação firmada no TSE, não se conhece de consulta cuja
matéria esteja em discussão no âmbito do STF. Temática relativa à vedação do art. 73, VII, da Lei
das Eleições - quanto ao limite de gastos com publicidade institucional em ano eleitoral - submetida
ao crivo do Pretório Excelso na ADI nº 6374/DF, ainda em tramitação. Segunda indagação não
conhecida. Consulta parcialmente conhecida e respondida (TER-RJ, Consulta n.º 060040030,
Relator: Des. Guilherme Couto de Castro, publicado no DJe do TRE-RJ em 23/07/2020) com
destaques não inseridos no texto original.
Portanto, diante deste cenário, DEFIRO o requerimento de tutela de urgência, para a finalidade de
Autorizar, aplicando a ressalva prevista no art. 73, inciso VI, alínea b , da Lei Federal n.º 9.504
/1997, a divulgação da publicidade institucional, objeto desta ação, voltada ao enfrentamento e o
combate à pandemia do Covid-19 e à disseminação do mosquito aedes aegypti , durante os três
meses que antecedem o pleito eleitoral, e demais outras peças informativo-publicitárias, desde que
o conteúdo observe os exatos moldes do art. 37, § 1.º da CRFB/88; guarde estrita pertinência com
o estado de excepcionalidade que o justifica; e esteja desassociado de qualquer conotação
promocional com relação aos feitos e/ou conquistas administrativas sobre a situação, sob pena de
responsabilização por abuso de poder e/ou ato de improbidade administrativa.
Intimem-se.
Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de julho de 2020.
Cristiano dos Santos Fialho,
Juiz Eleitoral.

ATOS DA 22ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600059-57.2020.6.11.0022
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600059-57.2020.6.11.0022 / 022ª ZONA
ELEITORAL DE SINOP MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA RESPONSÁVEL: ALUIZIO
PEREIRA DE BARROS, VALDIR APARECIDO SARTORELO, FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES
ASSUNCAO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO SILVA DA COSTA - MT24176/O Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: MARCIO SILVA DA COSTA - MT24176/O
SENTENÇA
Cuida-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido da
Social Democracia Brasileira do Município de Sinop referente ao exercício 2019, em conformidade
com o disposto no artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 c.c artigo 28, §4º, da Resolução TSE nº 23.604
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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com o disposto no artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 c.c artigo 28, §4º, da Resolução TSE nº 23.604
/2019.
As contas foram autuadas na forma determinada pelo artigo 30 e tramitaram consoante as
disposições do artigo 44, ambos da Resolução TSE nº 23.604/2019.
O edital facultando a qualquer interessado demonstrar a existência de movimentação financeira ou
de bens estimáveis no período foi publicado no DJe e não houve apresentação de impugnação às
contas prestadas (ID 2734768 e ID 2969258).
Procedida à análise das contas, a unidade técnica, em atendimento ao disposto no artigo 44, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, certificou que não foi constatado o recebimento de qualquer
recurso durante o exercício de 2019 pelo partido político, tampouco foram emitidos recibos de
doação no período. Certificou, ainda, que a agremiação partidária não registrou recebimento
/movimentação de recursos do fundo partidário no exercício de 2019. Por fim, opinou pela
aprovação das contas apresentas (ID 2969355).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas prestadas
(ID nº 3010997).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese necessária. Fundamento e decido.
O partido político prestou suas contas referentes ao exercício 2019 por meio da apresentação da
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no período.
Conforme documentos carreados aos autos, extrai-se que o partido político não registrou o
recebimento de qualquer valor em espécie, tampouco foi contemplado com recursos oriundos do
Fundo Partidário. Também não houve impugnação por qualquer interessado.
Ainda, há manifestação favorável às contas tanto da unidade técnica como do Ministério Público
Eleitoral.
Isto posto, com fulcro no artigo 44, VIII, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira do
município de Sinop/MT, considerando, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas
contas referentes ao exercício 2019. Determino, por fim, o levantamento da suspensão de repasse
de quotas do Fundo Partidário (ID 2692115), a partir da publicação dessa decisão.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes, inclusive no
SICO.
Publique-se e intimem-se.
Mario Augusto Machado
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600056-05.2020.6.11.0022
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600056-05.2020.6.11.0022 / 022ª ZONA
ELEITORAL DE SINOP MT
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL RESPONSÁVEL: MARCIA EMMANOELLA
PEREIRA DA SILVA, FERNANDO MACHADO DE MELLO, MOISES LEITE DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - MT19856/O, ESTACIO
CHAVES DE SOUZA - MT19825/O Advogados do(a) RESPONSÁVEL: CAIO ALEXANDRE
OJEDA DA SILVA - MT19856/O, ESTACIO CHAVES DE SOUZA - MT19825/O Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: MOISES LEITE DA SILVA - MT24277/O
SENTENÇA
Cuida-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
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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Cuida-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Comunista do Brasil do Município de Sinop referente ao exercício 2019, em conformidade com o
disposto no artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 c.c artigo 28, §4º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
As contas foram autuadas na forma determinada pelo artigo 28 e tramitaram consoante as
disposições do artigo 44, ambos da Resolução TSE nº 23.604/2019.
O edital facultando a qualquer interessado demonstrar a existência de movimentação financeira ou
de bens estimáveis no período foi publicado no DJe e não houve apresentação de impugnação às
contas prestadas (ID 2727726 e ID 2889349).
Procedida à análise das contas, a unidade técnica, em atendimento ao disposto no artigo 44, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, certificou que não foi constatado o recebimento de qualquer
recurso durante o exercício de 2019 pelo partido político, tampouco foram emitidos recibos de
doação no período. Certificou, ainda, que a agremiação partidária não registrou recebimento
/movimentação de recursos do fundo partidário no exercício de 2019. Por fim, opinou pela
aprovação das contas apresentas (ID 2890053).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas prestadas
(ID nº 3010972).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese necessária. Fundamento e decido.
O partido político prestou suas contas referentes ao exercício 2019 por meio da apresentação da
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no período.
Conforme documentos carreados aos autos, extrai-se que o partido político não registrou o
recebimento de qualquer valor em espécie, tampouco foi contemplado com recursos oriundos do
Fundo Partidário. Também não houve impugnação por qualquer interessado.
Ainda, há manifestação favorável às contas tanto da unidade técnica como do Ministério Público
Eleitoral.
Isto posto, com fulcro no artigo 44, VIII, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo Partido Comunista do Brasil do município de Sinop
/MT, considerando, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas referentes
ao exercício 2019.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes, inclusive no
SICO.
Publique-se e intimem-se.
Mario Augusto Machado
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600057-87.2020.6.11.0022
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600057-87.2020.6.11.0022 / 022ª ZONA
ELEITORAL DE SINOP MT
REQUERENTE: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
RESPONSÁVEL: JHONI HELEN CRESTANI, DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA, CARLOS
FERMINO DE TOLEDO, JOSE ADEMIR PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA - MT22498/O
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA - MT22498/O
SENTENÇA
Cuida-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo Partido
Democrático Trabalhista do Município de Sinop referente ao exercício 2019, em conformidade com
o disposto no artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 c.c artigo 28, §4º, da Resolução TSE nº 23.604
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 disposto no artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 c.c artigo 28, §4º, da Resolução TSE nº 23.604
/2019.
As contas foram autuadas na forma determinada pelo artigo 28 e tramitaram consoante as
disposições do artigo 44, ambos da Resolução TSE nº 23.604/2019.
O edital facultando a qualquer interessado demonstrar a existência de movimentação financeira ou
de bens estimáveis no período foi publicado no DJe e não houve apresentação de impugnação às
contas prestadas (ID 2727954 e ID 2889514).
Procedida à análise das contas, a unidade técnica, em atendimento ao disposto no artigo 44, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, certificou que não foi constatado o recebimento de qualquer
recurso durante o exercício de 2019 pelo partido político, tampouco foram emitidos recibos de
doação no período. Certificou, ainda, que a agremiação partidária não registrou recebimento
/movimentação de recursos do fundo partidário no exercício de 2019. Por fim, opinou pela
aprovação das contas apresentas (ID 2890077).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas prestadas
(ID nº 3010986).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese necessária. Fundamento e decido.
O partido político prestou suas contas referentes ao exercício 2019 por meio da apresentação da
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no período.
Conforme documentos carreados aos autos, extrai-se que o partido político não registrou o
recebimento de qualquer valor em espécie, tampouco foi contemplado com recursos oriundos do
Fundo Partidário. Também não houve impugnação por qualquer interessado.
Ainda, há manifestação favorável às contas tanto da unidade técnica como do Ministério Público
Eleitoral.
Isto posto, com fulcro no artigo 44, VIII, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista do município de
Sinop/MT, considerando, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas as respectivas contas
referentes ao exercício 2019.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes, inclusive no
SICO.
Publique-se e intimem-se.
Mario Augusto Machado
Juiz Eleitoral

ATOS DA 23ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600051-77.2020.6.11.0023
REQUERENTE: 51 - PATRIOTA - COLIDER - MT - MUNICIPAL
RESPONSÁVEL: LEILA DA SILVA TEIXEIRA DE ALMEIDA, EDILEUS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - MT7031/O
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - MT7031
/O
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - MT7031
/O
PARECER CONCLUSIVO
MM 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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MM Juiz Eleitoral,
Trata-se de prestação de contas apresentadas sob a sistemática de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelo Partido Patriota, Diretório Municipal de Colíder/MT, referente ao
exercício 2019.
Em atenção ao disposto no art. 44, IV, da Resolução TSE n. 23.604/2019, informo a Vossa
Excelência o que se segue.
1. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
O órgão partidário apresentou a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - DAMR
(ID 2147603 - Pág. 1), preenchida e emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA e
devidamente assinada pelo presidente e tesoureiro, em conformidade com o art. 28, § 4º, I e II, da
Resolução TSE n. 23.604/2019.
2. TEMPESTIVIDADE
Observa-se que a DAMR foi apresentada em 01/07/2020, portanto, fora do período estabelecido no
art. 32 da Lei nº 9.096/95 e art. 28, da Resolução TSE n. 23.604/2019.
3. CAPACIDADE POSTULATÓRIA
O partido, o presidente e tesoureiro constituíram advogado para representá-los como se
observância as normas do art. 31, I, "a" c/c art. 31, II, da Resolução TSE n. 23.604/2019.
4. EDITAL
Nos termos do artigo 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019, foi publicado Edital no Diário
eletrônico da Justiça eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso - DJE/TRE-MT, nº
3204, de 17 de julho de 2020, divulgando o recebimento da declaração de ausência de
movimentação de recursos referente ao exercício de 2019 do órgão partidário acima identificado,
e, facultando a qualquer interessado apresentar impugnação fundamentada, sendo que decorreu o
prazo sem apresentação de qualquer impugnação, conforme certidão ID 2888677.
5. EXTRATO BANCÁRIOS
Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anual SPCA - Módulo Extrato Bancário, verificouse que no exercício financeiro 2019 não há extrato de nenhuma instituição bancária para o órgão
prestador de contas, conforme doc. ID 2888679.
6. RECIBOS DE DOAÇÃO E REGISTROS DE REPASSE OU DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO
Consultando as informações referentes aos recibos de doação no Portal SPCA, verificou-se que
não houve a solicitação de emissão de recibos de doação no exercício ora examinado (ID
2888681). Verificou-se, também, que o órgão municipal do partido não recebeu repasse de "outros
recursos", financeiros ou estimáveis em dinheiro, conforme doc. ID 2888680.
Ressalte-se que, as informações de recibos de doação e registro de recursos recebidos é uma
imposição legal do órgão partidário a ser declarada a Justiça Eleitoral. Assim, se o próprio órgão
partidário não presta as informações e se a Justiça Eleitoral não recebe informações de outras
pessoas/ órgãos/ instituições, a confiabilidade dos docs. ID 2888680 3 e 2888681 fica reduzida
Em consulta aos demonstrativos constantes das prestações de contas apresentadas à Justiça
Eleitoral pelos diretórios nacional e estadual, verificou-se que o partido acima nominado não
recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício financeiro de 2019 (ID 2888678). Registre-se
que, a informação de repasse de verbas do fundo partidário é de responsabilidade dos órgãos
regionais e nacional da Justiça Eleitoral, o que garante confiabilidade ao doc. ID 2888678.
7. DA CONCLUSÃO
Não se verificou até o momento necessidade de solicitar outras providências, na forma do art. 44,
VI, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Nos termos do art. 32, §, da Lei nº 9.9096/95, "Os órgãos partidários municipais que não hajam
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Nos termos do art. 32, §, da Lei nº 9.9096/95, "Os órgãos partidários municipais que não hajam
movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados
de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e
créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como
ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput deste artigo, a apresentação de DECLARAÇÃO DA AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS nesse período. (Redação dada pela Lei nº 13.831, de 2019).
"(Grifei).
Convém lembrar, que a Lei nº 13.831/2019, acrescentou o § 2º ao art. 42 da Lei nº 9.096/95,
segundo o qual "a certidão do órgão superior, ou do próprio órgão regional e municipal, de
inexistência de movimentação financeira TEM FÉ PÚBLICA como prova documental para
aplicação do art. 32 desta, sem prejuízo de apuração de ilegalidade de acordo com o disposto no
art. 35 desta Lei (Lei 9.096/95) (Grifei)".
Sendo assim, considerando a declaração de ausência de movimentação de recursos
apresentadas. Considerando, ainda, que não houve repasse de verbas do fundo partidário, muito
menos emissão de recibos de doação e registro de recursos recebidos, manifesta-se este servidor,
salvo melhor entendimento, pela APROVAÇÃO das contas, em virtude do atendimento às
formalidade legais, já que não houve recebimentos de recursos do fundo partidário, e,
consequentemente, ausente danos ao erário.
É o parecer.
À consideração superior.
Colíder/MT, 31 de julho de 2020.
LEONARDO DA SILVA ARAUJO
Analista Judiciário
Ass. com base na Port. 002/2018-23ªZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600033-56.2020.6.11.0023
REQUERENTE: DEMOCRATAS - DEM
RESPONSÁVEL: SILVIO RODRIGUES DA SILVA, ANTONIO BIOTTO
Advogado do(a) REQUERENTE: WELINGTON PEREIRA DA COSTA - MT21696/O
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: WELINGTON PEREIRA DA COSTA - MT21696/O
PARECER CONCLUSIVO
MM Juiz Eleitoral,
Trata-se de prestação de contas apresentadas sob a sistemática de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelo Democratas - DEM, Diretório Municipal de Itaúba/MT, referente ao
exercício 2019.
Em atenção ao disposto no art. 44, IV, da Resolução TSE n. 23.604/2019, informo a Vossa
Excelência o que se segue.
1. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
O órgão partidário apresentou a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - DAMR
(ID 1861345 - Pág. 1), preenchida e emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA e
devidamente assinada pelo presidente e tesoureiro, em conformidade com o art. 28, § 4º, I e II, da
Resolução TSE n. 23.604/2019.
2. TEMPESTIVIDADE
Observa-se que a DAMR foi apresentada em 23/06/2020, portanto, dentro do período estabelecido
no art. 32 da Lei nº 9.096/95 e art. 28, da Resolução TSE n. 23.604/2019.
3. CAPACIDADE POSTULATÓRIA
O partido, o presidente e tesoureiro constituíram advogado para representá-los como 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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O partido, o presidente e tesoureiro constituíram advogado para representá-los como se
observância as normas do art. 31, I, "a" c/c art. 31, II, da Resolução TSE n. 23.604/2019.
4. EDITAL
Nos termos do artigo 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019, foi publicado Edital no Diário
eletrônico da Justiça eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso - DJE/TRE-MT, nº
3204, de 17 de julho de 2020, divulgando o recebimento da declaração de ausência de
movimentação de recursos referente ao exercício de 2019 do órgão partidário acima identificado,
e, facultando a qualquer interessado apresentar impugnação fundamentada, sendo que decorreu o
prazo sem apresentação de qualquer impugnação, conforme certidão ID 2862375.
5. EXTRATO BANCÁRIOS
Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anual SPCA - Módulo Extrato Bancário, verificouse que no exercício financeiro 2019 há uma conta bancária junto ao Banco do Brasil, Agência
4137, Conta 12099-5, no entanto, não há registro de movimentação financeira, conforme doc. ID
2859765.
6. RECIBOS DE DOAÇÃO E REGISTROS DE REPASSE OU DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO
Consultando as informações referentes aos recibos de doação no Portal SPCA, verificou-se que
não houve a solicitação de emissão de recibos de doação no exercício ora examinado (ID
2862398). Verificou-se, também, que o órgão municipal do partido não recebeu repasse de "outros
recursos", financeiros ou estimáveis em dinheiro, conforme doc. ID 2862394.
Ressalte-se que, as informações de recibos de doação e registro de recursos recebidos é uma
imposição legal do órgão partidário a ser declarada a Justiça Eleitoral. Assim, se o próprio órgão
partidário não presta as informações e se a Justiça Eleitoral não recebe informações de outras
pessoas/ órgãos/ instituições, a confiabilidade dos docs. ID 2862398 3 e 2862394 fica reduzida
Em consulta aos demonstrativos constantes das prestações de contas apresentadas à Justiça
Eleitoral pelos diretórios nacional e estadual, verificou-se que o partido acima nominado não
recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício financeiro de 2019 (ID 2862399). Registre-se
que, a informação de repasse de verbas do fundo partidário é de responsabilidade dos órgãos
regionais e nacional da Justiça Eleitoral, o que garante confiabilidade ao doc. ID 2862399.
7. DA CONCLUSÃO
Não se verificou até o momento necessidade de solicitar outras providências, na forma do art. 44,
VI, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Nos termos do art. 32, §, da Lei nº 9.9096/95, "Os órgãos partidários municipais que não hajam
movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados
de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e
créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como
ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput deste artigo, a apresentação de DECLARAÇÃO DA AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS nesse período. (Redação dada pela Lei nº 13.831, de 2019).
"(Grifei).
Convém lembrar, que a Lei nº 13.831/2019, acrescentou o § 2º ao art. 42 da Lei nº 9.096/95,
segundo o qual "a certidão do órgão superior, ou do próprio órgão regional e municipal, de
inexistência de movimentação financeira TEM FÉ PÚBLICA como prova documental para
aplicação do art. 32 desta, sem prejuízo de apuração de ilegalidade de acordo com o disposto no
art. 35 desta Lei (Lei 9.096/95) (Grifei)".
Sendo assim, considerando a declaração de ausência de movimentação de recursos
apresentadas. Considerando, ainda, que não houve repasse de verbas do fundo partidário, muito
menos emissão de recibos de doação e registro de recursos recebidos, manifesta-se este servidor,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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menos emissão de recibos de doação e registro de recursos recebidos, manifesta-se este servidor,
salvo melhor entendimento, pela APROVAÇÃO das contas, em virtude do atendimento às
formalidade legais, já que não houve recebimentos de recursos do fundo partidário, e,
consequentemente, ausente danos ao erário.
É o parecer.
À consideração superior.
Colíder/MT, 31 de julho de 2020.
LEONARDO DA SILVA ARAUJO
Analista Judiciário
Ass. com base na Port. 002/2018-23ªZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600049-10.2020.6.11.0023
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO P S B, MAX JOEL RUSSI
RESPONSÁVEL: EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Advogado do(a) REQUERENTE: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
Advogado do(a) REQUERENTE: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
PARECER CONCLUSIVO
MM Juiz Eleitoral,
Trata-se de prestação de contas apresentadas sob a sistemática de declaração de ausência de
movimentação de recursos pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, Diretório Estadual de Mato
Grosso, na condição substituto processual do Partido Socialista Brasileiro - PSB, de Nova Santa
Helena, referente ao exercício 2019.
Em atenção ao disposto no art. 44, IV, da Resolução TSE n. 23.604/2019, informo a Vossa
Excelência o que se segue.
1. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
O órgão partidário apresentou a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - DAMR
(ID 2146057 - Pág. 1), preenchida e emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA e
devidamente assinada pelo presidente e tesoureiro, em conformidade com o art. 28, § 4º, I e II, da
Resolução TSE n. 23.604/2019.
2. TEMPESTIVIDADE
Observa-se que a DAMR foi apresentada em 01/076/2020, portanto, fora do período estabelecido
no art. 32 da Lei nº 9.096/95 e art. 28, da Resolução TSE n. 23.604/2019.
3. CAPACIDADE POSTULATÓRIA
O partido, o presidente e tesoureiro constituíram advogado para representá-los como se
observância as normas do art. 31, I, "a" c/c art. 31, II, da Resolução TSE n. 23.604/2019.
4. EDITAL
Nos termos do artigo 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019, foi publicado Edital no Diário
eletrônico da Justiça eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso - DJE/TRE-MT, nº
3204, de 17 de julho de 2020, divulgando o recebimento da declaração de ausência de
movimentação de recursos referente ao exercício de 2019 do órgão partidário acima identificado,
e, facultando a qualquer interessado apresentar impugnação fundamentada, sendo que decorreu o
prazo sem apresentação de qualquer impugnação, conforme certidão ID 2889335.
5. EXTRATO BANCÁRIOS
Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anual SPCA - Módulo Extrato Bancário, verificouse que no exercício financeiro 2019 não há extrato de nenhuma instituição bancária para o diretório
municipal do PSB, conforme doc. ID 2889340.
6. RECIBOS DE DOAÇÃO E REGISTROS DE REPASSE OU DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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6. RECIBOS DE DOAÇÃO E REGISTROS DE REPASSE OU DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO
Consultando as informações referentes aos recibos de doação no Portal SPCA, verificou-se que
não houve a solicitação de emissão de recibos de doação no exercício ora examinado (ID
2889342). Verificou-se, também, que o órgão municipal do partido não recebeu repasse de "outros
recursos", financeiros ou estimáveis em dinheiro, conforme doc. ID 2889341.
Ressalte-se que, as informações de recibos de doação e registro de recursos recebidos é uma
imposição legal do órgão partidário a ser declarada a Justiça Eleitoral. Assim, se o próprio órgão
partidário não presta as informações e se a Justiça Eleitoral não recebe informações de outras
pessoas/ órgãos/ instituições, a confiabilidade dos docs. ID 2889341 e 2889342 fica reduzida
Em consulta aos demonstrativos constantes das prestações de contas apresentadas à Justiça
Eleitoral pelos diretórios nacional e estadual, verificou-se que o partido acima nominado não
recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício financeiro de 2019 (ID 2889343). Registre-se
que, a informação de repasse de verbas do fundo partidário é de responsabilidade dos órgãos
regionais e nacional da Justiça Eleitoral, o que garante confiabilidade ao doc. ID 2889343.
7. DA CONCLUSÃO
Não se verificou até o momento necessidade de solicitar outras providências, na forma do art. 44,
VI, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Nos termos do art. 32, §, da Lei nº 9.9096/95, "Os órgãos partidários municipais que não hajam
movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados
de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e
créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como
ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput deste artigo, a apresentação de DECLARAÇÃO DA AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS nesse período. (Redação dada pela Lei nº 13.831, de 2019).
"(Grifei).
Convém lembrar, que a Lei nº 13.831/2019, acrescentou o § 2º ao art. 42 da Lei nº 9.096/95,
segundo o qual "a certidão do órgão superior, ou do próprio órgão regional e municipal, de
inexistência de movimentação financeira TEM FÉ PÚBLICA como prova documental para
aplicação do art. 32 desta, sem prejuízo de apuração de ilegalidade de acordo com o disposto no
art. 35 desta Lei (Lei 9.096/95) (Grifei)".
Sendo assim, considerando a declaração de ausência de movimentação de recursos
apresentadas. Considerando, ainda, que não houve repasse de verbas do fundo partidário, muito
menos emissão de recibos de doação e registro de recursos recebidos, manifesta-se este servidor,
salvo melhor entendimento, pela APROVAÇÃO das contas, em virtude do atendimento às
formalidade legais, já que não houve recebimentos de recursos do fundo partidário, e,
consequentemente, ausente danos ao erário.
É o parecer.
À consideração superior.
Colíder/MT, 31 de julho de 2020.
LEONARDO DA SILVA ARAUJO
Analista Judiciário
Ass. com base na Port. 002/2018-23ªZE

DESPACHOS
PET-ADM (12562) Nº 0600064-76.2020.6.11.0023 / 023ª ZONA ELEITORAL DE
COLÍDER MT
REQUERENTE: NOBORU TOMIYOSHI
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REQUERENTE: NOBORU TOMIYOSHI
Advogado do(a) REQUERENTE: ANILDO GONCALO COELHO - MT15682/O
DESPACHO
Vistos etc.
O requerente peticionou e juntou documentos, a fim de comprovar a quitação das multas aplicadas
nos processos nº's 576-89.2012.6.11.0023 e 590-73.2012.6.11.0023.
A serventia eleitoral prestou informação (ID 2970918).
Vieram os autos conclusos.
Conforme informado pela Serventia Eleitoral o Doc. ID 2949308 - Pág. 1-6, exsurge-se como um
indício de efetiva quitação das multas aplicadas nos autos dos processos nº's 57689.2012.6.11.0023 e 590-73.2012.6.11.0023, isto porque, tem valores coincidentes e datas
próximas. No entanto, realmente, não é possível inferir categoricamente que as inscrições da
dívida ativa da União nº's 12 6 14 005899-07 e 12 6 15 004909-96, decorreram necessariamente
das multas aplicadas nos processos nº's 576-89.2012.6.11.0023 e 590-73.2012.6.11.0023. Isto
porque, as inscrições não fazem quaisquer referências expressa aos referidos processos.
Desta feita ratifico o despacho ID 2942484, em especial a necessidade de oficiar a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional no Estado de Mato Grosso, bem como a Seccional de Sinop/MT.
Sendo assim, OFICIE-SE a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional no Estado de Mato Grosso,
bem como a Seccional de Sinop/MT, a prestar informações, no prazo de 30 (trinta) dias, quanto ao
eventual pagamento ou parcelamento das multas aplicadas nos autos dos processos nº's 57689.2012.6.11.0023 e 590-73.2012.6.11.0023.
OFICIE-SE a Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso para prestar informações se
processos nº's 576-89.2012.6.11.0023 e 590-73.2012.6.11.0023 já foram devolvidos pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional no Estado de Mato Grosso com informação do
pagamento das multas aplicadas.
Quando do cumprimento das diligências aqui determinadas, remetam-se cópias de todos as peças
produzidas nos presentes autos, a fim de facilitar e agilizar o cumprimentos das informações
requeridas.
Cumpra-se.
Colíder - MT, data da assinatura digital.
MAURÍCIO ALEXANDRE RIBEIRO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 24ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0000621-90.2012.6.11.0024
JUSTIÇA ELEITORAL 024ª ZONA ELEITORAL DE ALTA FLORESTA MT
EXECUÇÃO FISCAL (1116) Nº 0000621-90.2012.6.11.0024 / 024ª ZONA ELEITORAL DE ALTA
FLORESTA MT
EXEQUENTE: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 1ª REGIÃO
EXECUTADO: LUIS CARLOS QUEIROZ
Advogados do(a) EXECUTADO: JAYME EBURNEO QUEIROZ - MT16469, SUETONIO PAZ MT5203/B, IRENE BRICCATTI PAZ - MT2400
EDITAL Nº 12/2020
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 24ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições,
faz saber aos interessados que o presente feito, originalmente autuado no Sistema de
Acompanhamento de Documentos e processos SADP, foi migrado para Processo Judicial
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Acompanhamento de Documentos e processos SADP, foi migrado para Processo Judicial
Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e Resolução TRE/MT nº
2.469/2020.
Ficam, dessa forma, INTIMADAS as respectivas partes e seus advogados(as) para ratificar o
cadastramento, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o disposto no art. 1º, § 6º, inciso
V, da Portaria TSE nº 247/2020.
Dado e passado nesta cidade de Alta Floresta - MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois
mil e vinte. Eu, Afrânio Claudiano Alves digitei.
Afrânio Claudiano Alves Analista Judiciário

PROCESSO 0000336-97.2012.6.11.0024
JUSTIÇA ELEITORAL 024ª ZONA ELEITORAL DE ALTA FLORESTA MT
EXECUÇÃO FISCAL (1116) Nº 0000336-97.2012.6.11.0024 / 024ª ZONA ELEITORAL DE ALTA
FLORESTA MT
EXEQUENTE: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 1ª REGIÃO
EXECUTADO: ARNALDO CORCINO DA ROCHA
EDITAL Nº 11/2020
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 24ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições,
faz saber aos interessados que o presente feito, originalmente autuado no Sistema de
Acompanhamento de Documentos e processos SADP, foi migrado para Processo Judicial
Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e Resolução TRE/MT nº
2.469/2020.
Ficam, dessa forma, INTIMADAS as respectivas partes e seus advogados(as) para ratificar o
cadastramento, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o disposto no art. 1º, § 6º, inciso
V, da Portaria TSE nº 247/2020.
Dado e passado nesta cidade de Alta Floresta - MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois
mil e vinte. Eu, Afrânio Claudiano Alves digitei.
Afrânio Claudiano Alves Analista Judiciário

PROCESSO 0000024-58.2011.6.11.0024
JUSTIÇA ELEITORAL 024ª ZONA ELEITORAL DE ALTA FLORESTA MT
EXECUÇÃO FISCAL (1116) Nº 0000024-58.2011.6.11.0024 / 024ª ZONA ELEITORAL DE ALTA
FLORESTA MT
EXEQUENTE: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 1ª REGIÃO
EXECUTADO: LUIS CARLOS QUEIROZ
EDITAL Nº 8/2020
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 24ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições,
faz saber aos interessados que o presente feito, originalmente autuado no Sistema de
Acompanhamento de Documentos e processos SADP, foi migrado para Processo Judicial
Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e Resolução TRE/MT nº
2.469/2020.
Ficam, dessa forma, INTIMADAS as respectivas partes e seus advogados(as) para ratificar o
cadastramento, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o disposto no art. 1º, § 6º, inciso
V, da Portaria TSE nº 247/2020.
Dado e passado nesta cidade de Alta Floresta - MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois
mil e vinte. Eu, Alexsander Abreu de Arruda digitei.
Alexsander Abreu de Arruda Chefe de Cartório

PROCESSO 0000028-95.2011.6.11.0024
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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PROCESSO 0000028-95.2011.6.11.0024
JUSTIÇA ELEITORAL 024ª ZONA ELEITORAL DE ALTA FLORESTA MT
EXECUÇÃO FISCAL (1116) Nº 0000028-95.2011.6.11.0024 / 024ª ZONA ELEITORAL DE ALTA
FLORESTA MT
EXEQUENTE: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 1ª REGIÃO
EXECUTADO: MARIA FILOMENA MENEZES DANTAS RODRIGUES
Advogados do(a) EXECUTADO: AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - MT13625-B, SERGIO
HENRIQUE GUARESCHI - MT9724-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - MT5417-B, NELMA
BETANIA NASCIMENTO SICUTO - MT5176-B, AARAO LINCOLN SICUTO - MT5091-B
EDITAL Nº 9/2020
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 24ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições,
faz saber aos interessados que o presente feito, originalmente autuado no Sistema de
Acompanhamento de Documentos e processos SADP, foi migrado para Processo Judicial
Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e Resolução TRE/MT nº
2.469/2020.
Ficam, dessa forma, INTIMADAS as respectivas partes e seus advogados(as) para ratificar o
cadastramento, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o disposto no art. 1º, § 6º, inciso
V, da Portaria TSE nº 247/2020.
Dado e passado nesta cidade de Alta Floresta - MT, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano
de dois mil e vinte. Eu, Afrânio Claudiano Alves digitei.
Afrânio Claudiano Alves Analista Judiciário

PROCESSO 0000034-05.2011.6.11.0024
JUSTIÇA ELEITORAL 024ª ZONA ELEITORAL DE ALTA FLORESTA MT
EXECUÇÃO FISCAL (1116) Nº 0000034-05.2011.6.11.0024 / 024ª ZONA ELEITORAL DE ALTA
FLORESTA MT
EXEQUENTE: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 1ª REGIÃO
EXECUTADO: DORLI RODRIGUES DE SOUZA
Advogado do(a) EXECUTADO: NILTON NUNES GABRIEL - MT4342-B
EDITAL Nº 10/2020
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 24ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições,
faz saber aos interessados que o presente feito, originalmente autuado no Sistema de
Acompanhamento de Documentos e processos SADP, foi migrado para Processo Judicial
Eletrônico PJe, em cumprimento ao disposto na Portaria TSE nº 247/2020 e Resolução TRE/MT nº
2.469/2020.
Ficam, dessa forma, INTIMADAS as respectivas partes e seus advogados(as) para ratificar o
cadastramento, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o disposto no art. 1º, § 6º, inciso
V, da Portaria TSE nº 247/2020.
Dado e passado nesta cidade de Alta Floresta - MT, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois
mil e vinte. Eu, Alexsander Abreu de Arruda digitei.
Alexsander Abreu de Arruda Chefe de Cartório

ATOS DA 27ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600023-97.2020.6.11.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE JUARA MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600023-97.2020.6.11.0027 / 027ª ZONA
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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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600023-97.2020.6.11.0027 / 027ª ZONA
ELEITORAL DE JUARA MT
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Advogado do(a) REQUERENTE: JENYFFER DE MORAES RODRIGUES - MT25247/O
INTIMAÇÃO
O Exmo. Sr. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES, Juiz Eleitoral em substituição da 27ª Zona
Eleitoral, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, determina ao servidor do Cartório
Eleitoral a quem for apresentado que proceda ao cumprimento do especificado abaixo, com
publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral:
Pessoas a serem intimadas
Proceda-se a intimação do Partido dos Trabalhadores PT Novo Horizonte do Norte/MT, na pessoa
de sua advogada Jenyffer de Moraes Rodrigues, para, no prazo de 03(três) dias, juntar o(s) extrato
(s) bancário(s) da conta bancária da Agremiação Partidária supramencionada, referentes ao
exercício de 2019, nos termos do despacho proferido nos autos em epigrafe.
Dado e passado aos 31 dias do mês de julho de 2020, nesta cidade de Juara. Eu, ......................
Felipe Malheiros Alvim, Chefe de Cartório, que o lavrei.
Felipe Malheiros Alvim
Chefe de Cartório

PROCESSO 0600025-67.2020.6.11.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE JUARA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600025-67.2020.6.11.0027 / 027ª ZONA
ELEITORAL DE JUARA MT
REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Advogado do(a) REQUERENTE: GLEYSON PAGLIOCO DA CRUZ - MT12783/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 027ª ZONA ELEITORAL DE JUARA MT
INTIMAÇÃO
O Exmo. Sr. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES, Juiz Eleitoral em substituição da 27ª Zona
Eleitoral, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, determina ao servidor do Cartório
Eleitoral a quem for apresentado que proceda ao cumprimento do especificado abaixo, com
publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral:
Pessoas a serem intimadas
Proceda-se a intimação do Partido Liberal PL Novo Horizonte do Norte-MT, na pessoa do seu
advogado Gleyson Paglioco da Cruz, OAB/MT nº 12.783, para, no prazo de 03(três) dias, juntar o
(s) extrato(s) bancário(s) da conta bancária da Agremiação Partidária supramencionada, referentes
ao exercício de 2019, nos termos do despacho proferido nos autos em epigrafe.
Dado e passado aos 31 dias do mês de julho de 2020, nesta cidade de Juara. Eu, ......................
Felipe Malheiros Alvim, Chefe de Cartório, que o lavrei.
Felipe Malheiros Alvim
Chefe de Cartório

ATOS DA 28ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600058-54.2020.6.11.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT

Processo n. 0600058-54.2020.6.11.0028 - Classe PC Assunto: Prestação de Contas, relativa ao
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 n. 0600058-54.2020.6.11.0028 - Classe PC Assunto: Prestação de Contas, relativa ao
Exercício de 2019, do Partido Democratas - DEM de São José do Xingu/MT Advogado: Osmar
Milan Capile OAB/MT n. 835-O
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos a prestação de contas anual do Partido Democratas - DEM de São José do
Xingu/MT, referente ao exercício de 2019; 2. A presente prestação de contas foi encaminhada à
Justiça Eleitoral em 13/07/2020, portanto, fora do prazo previsto no art. 32 da Lei n. 9.096/95; 3.
Procedeu-se à análise preliminar da presente prestação de contas, tomando-se por base a
declaração de ausência de movimentação financeira e demais documentos e informações
constantes dos autos, observando-se os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95, Resolução/TSE n.
23.604/2019 e legislação eleitoral pertinente a matéria, destacando-se as seguintes ocorrências:
3.1. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação
financeira, adotando-se, portanto, o rito do art. 44, da Resolução TSE n. 23.604/2019, para análise
das contas; 3.2. Houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico do nome dos partidos e seus
responsáveis que apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos, em
atendimento ao disposto no artigo 44, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019; 3.3.
Empreendida consulta ao sistema SPCA, no módulo extrato bancário, destacou-se a ausência de
conta bancária para o CNPJ do partido político; 3.4. A agremiação não recebeu recursos do Fundo
Partidário no exercício em pauta, conforme demonstrativo consolidado pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso e constante nos autos. 4. Da análise realizada na documentação
comprobatória até então apresentada, constata-se, que, aparentemente, não ocorreu
movimentação financeira referente ao exercício de 2019, bem assim a ausência de recebimentos
das cotas do fundo partidário. 5. Em função dos exames realizados na presente prestação de
contas, pondera-se pela aprovação das contas partidárias, por não ter sido detectada nenhuma
irregularidade capaz de macular as contas apresentadas.
Salvo melhor juízo, é o parece que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 30 de julho de 2020.
Marcela Gonçalves Motta Maia Analista Judiciário 28ª ZE Porto Alegre do Norte

PROCESSO 0600057-69.2020.6.11.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT
Processo n. 0600057-69.2020.6.11.0028 - Classe PC Assunto: Prestação de Contas, relativa ao
Exercício de 2019, do Partido Socialista Brasileiro - PSB de Confresa/MT Advogado: Edmilson
Vasconcelos de Moraes OAB/MT n. 8548-O
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos a prestação de contas anual do Partido Socialista Brasileiro - PSB de
Confresa/MT, referente ao exercício de 2019; 2. A presente prestação de contas foi encaminhada à
Justiça Eleitoral em 09/07/2020, portanto, fora do prazo previsto no art. 32 da Lei n. 9.096/95; 3.
Procedeu-se à análise preliminar da presente prestação de contas, tomando-se por base a
declaração de ausência de movimentação financeira e demais documentos e informações
constantes dos autos, observando-se os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95, Resolução/TSE n.
23.604/2019 e legislação eleitoral pertinente a matéria, destacando-se as seguintes ocorrências:
3.1. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação
financeira, adotando-se, portanto, o rito do art. 44, da Resolução TSE n. 23.604/2019, para análise
das contas; 3.2. Houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico do nome dos partidos e seus
responsáveis que apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos, em
atendimento ao disposto no artigo 44, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019; 3.3.
Empreendida consulta ao sistema SPCA, no módulo extrato bancário, destacou-se a ausência de
conta bancária para o CNPJ do partido político; 3.4. A agremiação não recebeu recursos do Fundo
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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conta bancária para o CNPJ do partido político; 3.4. A agremiação não recebeu recursos do Fundo
Partidário no exercício em pauta, conforme demonstrativo consolidado pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso e constante nos autos. 4. Da análise realizada na documentação
comprobatória até então apresentada, constata-se, que, aparentemente, não ocorreu
movimentação financeira referente ao exercício de 2019, bem assim a ausência de recebimentos
das cotas do fundo partidário. 5. Em função dos exames realizados na presente prestação de
contas, pondera-se pela aprovação das contas partidárias, por não ter sido detectada nenhuma
irregularidade capaz de macular as contas apresentadas.
Salvo melhor juízo, é o parece que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 30 de julho de 2020.
Marcela Gonçalves Motta Maia Analista Judiciário 28ª ZE Porto Alegre do Norte

PROCESSO 0600056-84.2020.6.11.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT
Processo n. 0600056-84.2020.6.11.0028 - Classe PC Assunto: Prestação de Contas, relativa ao
Exercício de 2019, do Partido dos Trabalhadores de Canabrava do Norte/MT Advogado: Jenyffer
de Moraes Rodrigues OAB/MT n. 25247-O
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos a prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores de Canabrava
do Norte/MT, referente ao exercício de 2019; 2. A presente prestação de contas foi encaminhada à
Justiça Eleitoral em 08/07/2020, portanto, fora do prazo previsto no art. 32 da Lei n. 9.096/95; 3.
Procedeu-se à análise preliminar da presente prestação de contas, tomando-se por base a
declaração de ausência de movimentação financeira e demais documentos e informações
constantes dos autos, observando-se os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95, Resolução/TSE n.
23.604/2019 e legislação eleitoral pertinente a matéria, destacando-se as seguintes ocorrências:
3.1. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação
financeira, adotando-se, portanto, o rito do art. 44, da Resolução TSE n. 23.604/2019, para análise
das contas; 3.2. Houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico do nome dos partidos e seus
responsáveis que apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos, em
atendimento ao disposto no artigo 44, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019; 3.3.
Empreendida consulta ao sistema SPCA, no módulo extrato bancário, destacou-se a ausência de
conta bancária para o CNPJ do partido político; 3.4. A agremiação não recebeu recursos do Fundo
Partidário no exercício em pauta, conforme demonstrativo consolidado pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso e constante nos autos. 4. Da análise realizada na documentação
comprobatória até então apresentada, constata-se, que, aparentemente, não ocorreu
movimentação financeira referente ao exercício de 2019, bem assim a ausência de recebimentos
das cotas do fundo partidário. 5. Em função dos exames realizados na presente prestação de
contas, pondera-se pela aprovação das contas partidárias, por não ter sido detectada nenhuma
irregularidade capaz de macular as contas apresentadas.
Salvo melhor juízo, é o parece que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 30 de julho de 2020.
Marcela Gonçalves Motta Maia Analista Judiciário 28ª ZE Porto Alegre do Norte

PROCESSO 0600055-02.2020.6.11.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT
Processo n. 0600055-02.2020.6.11.0028 - Classe PC Assunto: Prestação de Contas, relativa ao
Exercício de 2019, do Partido Social Cristão de São José do Xingu/MT Advogado: Marcelo
Joventino Coelho OAB/MT n. 5950-A
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
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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PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos a prestação de contas anual do Partido Social Cristão de São José do
Xingu/MT, referente ao exercício de 2019; 2. A presente prestação de contas foi encaminhada à
Justiça Eleitoral em 01/07/2020, portanto, fora do prazo previsto no art. 32 da Lei n. 9.096/95; 3.
Procedeu-se à análise preliminar da presente prestação de contas, tomando-se por base a
declaração de ausência de movimentação financeira e demais documentos e informações
constantes dos autos, observando-se os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95, Resolução/TSE n.
23.604/2019 e legislação eleitoral pertinente a matéria, destacando-se as seguintes ocorrências:
3.1. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação
financeira, adotando-se, portanto, o rito do art. 44, da Resolução TSE n. 23.604/2019, para análise
das contas; 3.2. Houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico do nome dos partidos e seus
responsáveis que apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos, em
atendimento ao disposto no artigo 44, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019; 3.3.
Empreendida consulta ao sistema SPCA, no módulo extrato bancário, destacou-se a ausência de
conta bancária para o CNPJ do partido político; 3.4. A agremiação não recebeu recursos do Fundo
Partidário no exercício em pauta, conforme demonstrativo consolidado pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso e constante nos autos. 4. Da análise realizada na documentação
comprobatória até então apresentada, constata-se, que, aparentemente, não ocorreu
movimentação financeira referente ao exercício de 2019, bem assim a ausência de recebimentos
das cotas do fundo partidário. 5. Em função dos exames realizados na presente prestação de
contas, pondera-se pela aprovação das contas partidárias, por não ter sido detectada nenhuma
irregularidade capaz de macular as contas apresentadas.
Salvo melhor juízo, é o parece que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 30 de julho de 2020.
Marcela Gonçalves Motta Maia Analista Judiciário 28ª ZE Porto Alegre do Norte

PROCESSO 0600054-17.2020.6.11.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT
Processo n. 0600054-17.2020.6.11.0028 - Classe PC Assunto: Prestação de Contas, relativa ao
Exercício de 2019, do Partido Liberal de Confresa/MT Advogada: Francieli Britzius OAB/MT n.
913800-A
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos a prestação de contas anual do Partido Liberal de Confresa /MT, referente
ao exercício de 2019; 2. A presente prestação de contas foi encaminhada à Justiça Eleitoral em 30
/06/2020, portanto, dentro do prazo previsto no art. 32 da Lei n. 9.096/95; 3. Procedeu-se à análise
preliminar da presente prestação de contas, tomando-se por base a declaração de ausência de
movimentação financeira e demais documentos e informações constantes dos autos, observandose os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95, Resolução/TSE n. 23.604/2019 e legislação eleitoral
pertinente a matéria, destacando-se as seguintes ocorrências: 3.1. Foi apresentada pela
agremiação partidária declaração de ausência de movimentação financeira, adotando-se, portanto,
o rito do art. 44, da Resolução TSE n. 23.604/2019, para análise das contas; 3.2. Houve a
publicação no Diário da Justiça Eletrônico do nome dos partidos e seus responsáveis que
apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos, em atendimento ao disposto
no artigo 44, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019; 3.3. Empreendida consulta ao sistema
SPCA, no módulo extrato bancário, destacou-se a ausência de movimentação financeira na conta
bancária para o CNPJ do partido político; 3.4. A agremiação não recebeu recursos do Fundo
Partidário no exercício em pauta, conforme demonstrativo consolidado pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso e constante nos autos. 4. Da análise realizada na documentação
comprobatória até então apresentada, constata-se, que, aparentemente, não ocorreu
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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comprobatória até então apresentada, constata-se, que, aparentemente, não ocorreu
movimentação financeira referente ao exercício de 2019, bem assim a ausência de recebimentos
das cotas do fundo partidário. 5. Em função dos exames realizados na presente prestação de
contas, pondera-se pela aprovação das contas partidárias, por não ter sido detectada nenhuma
irregularidade capaz de macular as contas apresentadas.
Salvo melhor juízo, é o parece que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 30 de julho de 2020.
Marcela Gonçalves Motta Maia Analista Judiciário 28ª ZE Porto Alegre do Norte

PROCESSO 0600053-32.2020.6.11.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT
Processo n. 0600053-32.2020.6.11.0028 - Classe PC Assunto: Prestação de Contas, relativa ao
Exercício de 2019, do Partido Social Democrático de Confresa/MT Advogado: Elton Vieira Santos
OAB/MT n. 18830-A
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos a prestação de contas anual do Partido Social Democrático de Confresa
/MT, referente ao exercício de 2019; 2. A presente prestação de contas foi encaminhada à Justiça
Eleitoral em 30/06/2020, portanto, dentro do prazo previsto no art. 32 da Lei n. 9.096/95; 3.
Procedeu-se à análise preliminar da presente prestação de contas, tomando-se por base a
declaração de ausência de movimentação financeira e demais documentos e informações
constantes dos autos, observando-se os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95, Resolução/TSE n.
23.604/2019 e legislação eleitoral pertinente a matéria, destacando-se as seguintes ocorrências:
3.1. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação
financeira, adotando-se, portanto, o rito do art. 44, da Resolução TSE n. 23.604/2019, para análise
das contas; 3.2. Houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico do nome dos partidos e seus
responsáveis que apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos, em
atendimento ao disposto no artigo 44, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019; 3.3.
Empreendida consulta ao sistema SPCA, no módulo extrato bancário, destacou-se a ausência de
movimentação financeira no exercício de 2019; 3.4. A agremiação não recebeu recursos do Fundo
Partidário no exercício em pauta, conforme demonstrativo consolidado pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso e constante nos autos. 4. Da análise realizada na documentação
comprobatória até então apresentada, constata-se, que, aparentemente, não ocorreu
movimentação financeira referente ao exercício de 2019, bem assim a ausência de recebimentos
das cotas do fundo partidário. 5. Em função dos exames realizados na presente prestação de
contas, pondera-se pela aprovação das contas partidárias, por não ter sido detectada nenhuma
irregularidade capaz de macular as contas apresentadas.
Salvo melhor juízo, é o parece que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 30 de julho de 2020.
Marcela Gonçalves Motta Maia Analista Judiciário 28ª ZE Porto Alegre do Norte

PROCESSO 0600012-65.2020.6.11.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT
Processo n. 0600012-65.2020.6.11.0028 - Classe PC Assunto: Prestação de Contas, relativa ao
Exercício de 2019, do Partido Socialista Brasileiro de Canabrava do Norte/MT Advogado: Edmilson
Vasconcelos de Moraes OAB/MT n. 8548-O
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos à prestação de contas anual do Partido Socialista Brasileiro de Canabrava
do Norte /MT, referente ao exercício de 2019; 2. A presente prestação de contas foi encaminhada
à Justiça Eleitoral em 05/03/2020, portanto, dentro do prazo previsto no art. 32 da Lei n. 9.096/95;
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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à Justiça Eleitoral em 05/03/2020, portanto, dentro do prazo previsto no art. 32 da Lei n. 9.096/95;
3. Procedeu-se à análise preliminar da presente prestação de contas, tomando-se por base a
declaração de ausência de movimentação financeira e demais documentos e informações
constantes dos autos, observando-se os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95, Resolução/TSE n.
23.604/2019 e legislação eleitoral pertinente a matéria, destacando-se as seguintes ocorrências:
3.1. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação
financeira, adotando-se, portanto, o rito do art. 44, da Resolução TSE n. 23.604/2019, para análise
das contas; 3.2. Houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico do nome dos partidos e seus
responsáveis que apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos, em
atendimento ao disposto no artigo 44, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019; 3.3.
Empreendida consulta ao sistema SPCA, no módulo extrato bancário, destacou-se a ausência de
conta bancária para o CNPJ do partido político; 3.4. A agremiação não recebeu recursos do Fundo
Partidário no exercício em pauta, conforme demonstrativo consolidado pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso e constante nos autos. 4. Da análise realizada na documentação
comprobatória até então apresentada, constata-se, que, aparentemente, não ocorreu
movimentação financeira referente ao exercício de 2019, bem assim a ausência de recebimentos
das cotas do fundo partidário. 5. Em função dos exames realizados na presente prestação de
contas, pondera-se pela aprovação das contas partidárias, por não ter sido detectada nenhuma
irregularidade capaz de macular as contas apresentadas.
Salvo melhor juízo, é o parece que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 30 de julho de 2020.
Marcela Gonçalves Motta Maia Analista Judiciário 28ª ZE Porto Alegre do Norte

PROCESSO 0600050-77.2020.6.11.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT
Processo n. 0600050-77.2020.6.11.0028 - Classe PC Assunto: Prestação de Contas, relativa ao
Exercício de 2019, do Partido da Social Democracia Brasileira de Canabrava do Norte/MT
Advogada: Francieli Britzius OAB/MT n. 1913800-A
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos a prestação de contas anual do Partido da Social Democracia Brasileira de
Canabrava do Norte /MT, referente ao exercício de 2019; 2. A presente prestação de contas foi
encaminhada à Justiça Eleitoral em 30/06/2020, portanto, dentro do prazo previsto no art. 32 da Lei
n. 9.096/95; 3. Procedeu-se à análise preliminar da presente prestação de contas, tomando-se por
base a declaração de ausência de movimentação financeira e demais documentos e informações
constantes dos autos, observando-se os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95, Resolução/TSE n.
23.604/2019 e legislação eleitoral pertinente a matéria, destacando-se as seguintes ocorrências:
3.1. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação
financeira, adotando-se, portanto, o rito do art. 44, da Resolução TSE n. 23.604/2019, para análise
das contas; 3.2. Houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico do nome dos partidos e seus
responsáveis que apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos, em
atendimento ao disposto no artigo 44, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019; 3.3.
Empreendida consulta ao sistema SPCA, no módulo extrato bancário, destacou-se a ausência de
conta bancária para o CNPJ do partido político; 3.4. A agremiação não recebeu recursos do Fundo
Partidário no exercício em pauta, conforme demonstrativo consolidado pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso e constante nos autos. 4. Da análise realizada na documentação
comprobatória até então apresentada, constata-se, que, aparentemente, não ocorreu
movimentação financeira referente ao exercício de 2019, bem assim a ausência de recebimentos
das cotas do fundo partidário. 5. Em função dos exames realizados na presente prestação de
contas, pondera-se pela aprovação das contas partidárias, por não ter sido detectada nenhuma
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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contas, pondera-se pela aprovação das contas partidárias, por não ter sido detectada nenhuma
irregularidade capaz de macular as contas apresentadas.
Salvo melhor juízo, é o parece que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 30 de julho de 2020.
Marcela Gonçalves Motta Maia Analista Judiciário 28ª ZE Porto Alegre do Norte

PROCESSO 0600048-10.2020.6.11.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT
Processo n. 0600048-10.2020.6.11.0028 - Classe PC Assunto: Prestação de Contas, relativa ao
Exercício de 2019, do Partido dos Trabalhadores de Confresa/MT Advogado: Jenyffer de Moraes
Rodrigues OAB/MT n. 25247-O
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos a prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores de Confresa
/MT, referente ao exercício de 2019; 2. A presente prestação de contas foi encaminhada à Justiça
Eleitoral em 29 de junho de 2020, portanto, dentro do prazo previsto no art. 32 da Lei n. 9.096/95;
3. Procedeu-se à análise preliminar da presente prestação de contas, tomando-se por base a
declaração de ausência de movimentação financeira e demais documentos e informações
constantes dos autos, observando-se os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95, Resolução/TSE n.
23.604/2019 e legislação eleitoral pertinente a matéria, destacando-se as seguintes ocorrências:
3.1. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação
financeira, adotando-se, portanto, o rito do art. 44, da Resolução TSE n. 23.604/2019, para análise
das contas; 3.2. Houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico do nome dos partidos e seus
responsáveis que apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos, em
atendimento ao disposto no artigo 44, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019; 3.3.
Empreendida consulta ao sistema SPCA, no módulo extrato bancário, destacou-se a ausência de
movimentação financeira na conta bancária para o CNPJ do partido político; 3.4. A agremiação não
recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício em pauta, conforme demonstrativo consolidado
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e constante nos autos. 4. Da análise realizada na
documentação comprobatória até então apresentada, constata-se, que, aparentemente, não
ocorreu movimentação financeira referente ao exercício de 2019, bem assim a ausência de
recebimentos das cotas do fundo partidário. 5. Em função dos exames realizados na presente
prestação de contas, pondera-se pela aprovação das contas partidárias, por não ter sido detectada
nenhuma irregularidade capaz de macular as contas apresentadas.
Salvo melhor juízo, é o parece que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 30 de julho de 2020.
Marcela Gonçalves Motta Maia Analista Judiciário 28ª ZE Porto Alegre do Norte

PROCESSO 0600047-25.2020.6.11.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT
Processo n. 06000047-25.2020.6.11.0028 - Classe PC Assunto: Prestação de Contas, relativa ao
Exercício de 2019, do Partido Pode - Podemos de Confresa/MT Advogado: Lourival Ribeiro Filho
OAB/MT n. 5073-O
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos a prestação de contas anual do Partido Pode - Podemos de Confresa/MT,
referente ao exercício de 2019; 2. A presente prestação de contas foi encaminhada à Justiça
Eleitoral em 28/06/2020, portanto, dentro do prazo previsto no art. 32 da Lei n. 9.096/95; 3.
Procedeu-se à análise preliminar da presente prestação de contas, tomando-se por base a
declaração de ausência de movimentação financeira e demais documentos e informações
constantes dos autos, observando-se os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95, Resolução/TSE n.
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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constantes dos autos, observando-se os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95, Resolução/TSE n.
23.604/2019 e legislação eleitoral pertinente a matéria, destacando-se as seguintes ocorrências:
3.1. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação
financeira, adotando-se, portanto, o rito do art. 44, da Resolução TSE n. 23.604/2019, para análise
das contas; 3.2. Houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico do nome dos partidos e seus
responsáveis que apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos, em
atendimento ao disposto no artigo 44, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019; 3.3.
Empreendida consulta ao sistema SPCA, no módulo extrato bancário, destacou-se a ausência de
conta bancária para o CNPJ do partido político; 3.4. A agremiação não recebeu recursos do Fundo
Partidário no exercício em pauta, conforme demonstrativo consolidado pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso e constante nos autos. 4. Da análise realizada na documentação
comprobatória até então apresentada, constata-se, que, aparentemente, não ocorreu
movimentação financeira referente ao exercício de 2019, bem assim a ausência de recebimentos
das cotas do fundo partidário. 5. Em função dos exames realizados na presente prestação de
contas, pondera-se pela aprovação das contas partidárias, por não ter sido detectada nenhuma
irregularidade capaz de macular as contas apresentadas.
Salvo melhor juízo, é o parece que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 30 de julho de 2020.
Marcela Gonçalves Motta Maia Analista Judiciário 28ª ZE Porto Alegre do Norte

PROCESSO 0600046-40.2020.6.11.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT
Processo n. 0600046-40.2020.6.11.0028 - Classe PC Assunto: Prestação de Contas, relativa ao
Exercício de 2019, do Partido Social Democrático - PSD de São José do Xingu/MT Advogado:
Gilberto Louredo da Silva OAB/MT n. 14326-B
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos a prestação de contas anual do Partido Social Democrático - PSD de São
José do Xingu/MT, referente ao exercício de 2019; 2. A presente prestação de contas foi
encaminhada à Justiça Eleitoral em 26/06/2020, portanto, dentro do prazo previsto no art. 32 da Lei
n. 9.096/95; 3. Procedeu-se à análise preliminar da presente prestação de contas, tomando-se por
base a declaração de ausência de movimentação financeira e demais documentos e informações
constantes dos autos, observando-se os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95, Resolução/TSE n.
23.604/2019 e legislação eleitoral pertinente a matéria, destacando-se as seguintes ocorrências:
3.1. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação
financeira, adotando-se, portanto, o rito do art. 44, da Resolução TSE n. 23.604/2019, para análise
das contas; 3.2. Houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico do nome dos partidos e seus
responsáveis que apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos, em
atendimento ao disposto no artigo 44, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019; 3.3.
Empreendida consulta ao sistema SPCA, no módulo extrato bancário, destacou-se a ausência de
conta bancária para o CNPJ do partido político; 3.4. A agremiação não recebeu recursos do Fundo
Partidário no exercício em pauta, conforme demonstrativo consolidado pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso e constante nos autos. 4. Da análise realizada na documentação
comprobatória até então apresentada, constata-se, que, aparentemente, não ocorreu
movimentação financeira referente ao exercício de 2019, bem assim a ausência de recebimentos
das cotas do fundo partidário. 5. Em função dos exames realizados na presente prestação de
contas, pondera-se pela aprovação das contas partidárias, por não ter sido detectada nenhuma
irregularidade capaz de macular as contas apresentadas.
Salvo melhor juízo, é o parece que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 30 de julho de 2020.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Porto Alegre do Norte/MT, 30 de julho de 2020.
Marcela Gonçalves Motta Maia Analista Judiciário 28ª ZE Porto Alegre do Norte

PROCESSO 0600043-85.2020.6.11.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT
Processo n. 0600043-85.2020.6.11.0028 - Classe PC Assunto: Prestação de Contas, relativa ao
Exercício de 2019, do Partido Democrático Trabalhista - PDT de Porto Alegre do Norte/MT
Advogado: Tiago da Silva Machado OAB/MT n. 17908-O
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos a prestação de contas anual do Partido Democrático Trabalhista - PDT de
Porto Alegre do Norte/MT, referente ao exercício de 2019; 2. A presente prestação de contas foi
encaminhada à Justiça Eleitoral em 18/06/2020, portanto, dentro do prazo previsto no art. 32 da Lei
n. 9.096/95; 3. Procedeu-se à análise preliminar da presente prestação de contas, tomando-se por
base a declaração de ausência de movimentação financeira e demais documentos e informações
constantes dos autos, observando-se os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95, Resolução/TSE n.
23.604/2019 e legislação eleitoral pertinente a matéria, destacando-se as seguintes ocorrências:
3.1. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação
financeira, adotando-se, portanto, o rito do art. 44, da Resolução TSE n. 23.604/2019, para análise
das contas; 3.2. Houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico do nome dos partidos e seus
responsáveis que apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos, em
atendimento ao disposto no artigo 44, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019; 3.3.
Empreendida consulta ao sistema SPCA, no módulo extrato bancário, destacou-se a ausência de
conta bancária para o CNPJ do partido político; 3.4. A agremiação não recebeu recursos do Fundo
Partidário no exercício em pauta, conforme demonstrativo consolidado pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso e constante nos autos. 4. Da análise realizada na documentação
comprobatória até então apresentada, constata-se, que, aparentemente, não ocorreu
movimentação financeira referente ao exercício de 2019, bem assim a ausência de recebimentos
das cotas do fundo partidário. 5. Em função dos exames realizados na presente prestação de
contas, pondera-se pela aprovação das contas partidárias, por não ter sido detectada nenhuma
irregularidade capaz de macular as contas apresentadas.
Salvo melhor juízo, é o parece que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 30 de julho de 2020.
Marcela Gonçalves Motta Maia Analista Judiciário 28ª ZE Porto Alegre do Norte

PROCESSO 0600052-47.2020.6.11.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT
Processo n. 06000052-47.2020.6.11.0028 - Classe PC Assunto: Prestação de Contas, relativa ao
Exercício de 2019, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro de Confresa/MT Advogado:
Diego Petersem Luz Ribeiro OAB/MT n. 12781-O
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos a prestação de contas anual do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro de Confresa/MT, referente ao exercício de 2019; 2. A presente prestação de contas foi
encaminhada à Justiça Eleitoral em 30/06/2020, portanto, dentro do prazo previsto no art. 32 da Lei
n. 9.096/95; 3. Procedeu-se à análise preliminar da presente prestação de contas, tomando-se por
base a declaração de ausência de movimentação financeira e demais documentos e informações
constantes dos autos, observando-se os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95, Resolução/TSE n.
23.604/2019 e legislação eleitoral pertinente a matéria, destacando-se as seguintes ocorrências:
3.1. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação
financeira, adotando-se, portanto, o rito do art. 44, da Resolução TSE n. 23.604/2019, para análise
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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financeira, adotando-se, portanto, o rito do art. 44, da Resolução TSE n. 23.604/2019, para análise
das contas; 3.2. Houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico do nome dos partidos e seus
responsáveis que apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos, em
atendimento ao disposto no artigo 44, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019; 3.3.
Empreendida consulta ao sistema SPCA, no módulo extrato bancário, destacou-se a ausência de
movimentação financeira para o CNPJ do partido político; 3.4. A agremiação não recebeu recursos
do Fundo Partidário no exercício em pauta, conforme demonstrativo consolidado pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso e constante nos autos. 4. Da análise realizada na
documentação comprobatória até então apresentada, constata-se, que, aparentemente, não
ocorreu movimentação financeira referente ao exercício de 2019, bem assim a ausência de
recebimentos das cotas do fundo partidário. 5. Em função dos exames realizados na presente
prestação de contas, pondera-se pela aprovação das contas partidárias, por não ter sido detectada
nenhuma irregularidade capaz de macular as contas apresentadas.
Salvo melhor juízo, é o parece que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 30 de julho de 2020.
Marcela Gonçalves Motta Maia Analista Judiciário 28ª ZE Porto Alegre do Norte

ATOS DA 29ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600065-43.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600065-43.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE 77 DE
SAO JOSE DO RIO CLARO, ROBERTO ELADIO DI LORENZO ARROYO, ANDRE LUIZ
GUIMARAES
DESPACHO
Vistos etc.
Em face da informação ID 2959306, determino:
I Notifique-se o órgão partidário, na pessoa do atual presidente e tesoureiro, ou daqueles que
desempenhem funções equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas, para que
supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos da alínea a , inciso I, art. 30,
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
II Apresentadas as contas com movimentação financeira, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 31 e seguintes da Resolução TSE nº 23.604/2019. Apresentada
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III Persistindo a omissão na prestação de contas, nos termos do inciso II, do art. 30, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, certifique-se e venham os autos conclusos.
Intime-se nos termos da Portaria n. 06/2020/29ªZE. Cumpra-se.
São José do Rio Claro/MT, 29 de julho de 2020.
Cristhiane Trombini Puia Baggio
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600064-58.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600064-58.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
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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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600064-58.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, MAURIELE DE ALMEIDA, ANGELICA
ROCHA SANTIAGO
DESPACHO
Vistos etc.
Em face da informação ID 2958963, determino:
I Notifique-se o órgão partidário, na pessoa do atual presidente e tesoureiro, ou daqueles que
desempenhem funções equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas, para que
supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos da alínea a , inciso I, art. 30,
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
II Apresentadas as contas com movimentação financeira, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 31 e seguintes da Resolução TSE nº 23.604/2019. Apresentada
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III Persistindo a omissão na prestação de contas, nos termos do inciso II, do art. 30, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, certifique-se e venham os autos conclusos.
Intime-se nos termos da Portaria n. 06/2020/29ªZE. Cumpra-se.
São José do Rio Claro/MT, 29 de julho de 2020.
Cristhiane Trombini Puia Baggio
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600063-73.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600063-73.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE
SAO JOSE DO RIO CLARO, ADRIANO POLIDORO, ROBSON DOS SANTOS ARRUDA
DESPACHO
Vistos etc.
Em face da informação ID 2958491, determino:
I Notifique-se o órgão partidário, na pessoa do atual presidente e tesoureiro, ou daqueles que
desempenhem funções equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas, para que
supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos da alínea a , inciso I, art. 30,
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
II Apresentadas as contas com movimentação financeira, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 31 e seguintes da Resolução TSE nº 23.604/2019. Apresentada
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III Persistindo a omissão na prestação de contas, nos termos do inciso II, do art. 30, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, certifique-se e venham os autos conclusos.
Intime-se nos termos da Portaria n. 06/2020/29ªZE. Cumpra-se.
São José do Rio Claro/MT, 29 de julho de 2020.
Cristhiane Trombini Puia Baggio
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600062-88.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600062-88.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
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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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600062-88.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
INTERESSADO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES, CARLOS
AUGUSTO DE SOUZA, VERONICA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, ALEX SANDRO DE
SOUZA
DESPACHO
Vistos etc.
Em face da informação ID 2957057, determino:
I Notifique-se o órgão partidário, na pessoa do atual presidente e tesoureiro, ou daqueles que
desempenhem funções equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas, para que
supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos da alínea a , inciso I, art. 30,
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
II Cientifique-se o presidente e o tesoureiro, ou aqueles que desempenharam funções equivalentes
e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da apresentação das contas, nos
termos da alínea b , inciso I, art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III Apresentadas as contas com movimentação financeira, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 31 e seguintes da Resolução TSE nº 23.604/2019. Apresentada
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
IV Persistindo a omissão na prestação de contas, nos termos do inciso II, do art. 30, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, certifique-se e venham os autos conclusos.
Intime-se nos termos da Portaria n. 06/2020/29ªZE. Cumpra-se.
São José do Rio Claro/MT, 29 de julho de 2020.
Cristhiane Trombini Puia Baggio
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600061-06.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600061-06.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
INTERESSADO: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - DIRETORIO
MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO, IVO GUYSS, BEATRIZ SONIA GAVA DOCKHORN,
ADRIEL PEREIRA IRINEU
DESPACHO
Vistos etc.
Em face da informação ID 2956326, determino:
I Notifique-se o órgão partidário, na pessoa do atual presidente e tesoureiro, ou daqueles que
desempenhem funções equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas, para que
supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos da alínea a , inciso I, art. 30,
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
II Cientifique-se o presidente e o tesoureiro, ou aqueles que desempenharam funções equivalentes
e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da apresentação das contas, nos
termos da alínea b , inciso I, art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III Apresentadas as contas com movimentação financeira, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 31 e seguintes da Resolução TSE nº 23.604/2019. Apresentada
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
IV Persistindo a omissão na prestação de contas, nos termos do inciso II, do art. 30, da Resolução
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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IV Persistindo a omissão na prestação de contas, nos termos do inciso II, do art. 30, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, certifique-se e venham os autos conclusos.
Intime-se nos termos da Portaria n. 06/2020/29ªZE. Cumpra-se.
São José do Rio Claro/MT, 29 de julho de 2020.
Cristhiane Trombini Puia Baggio
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600060-21.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600060-21.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
INTERESSADO: PARTIDO PODEMOS - PODE - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT, LEVI RIBEIRO,
LEVI RIBEIRO JUNIOR, REGINALDO LIMA OLIVEIRA, RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO
DESPACHO
Vistos etc.
Em face da informação ID 2955892, determino:
I Notifique-se o órgão partidário, na pessoa do atual presidente e tesoureiro, ou daqueles que
desempenhem funções equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas, para que
supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos da alínea a , inciso I, art. 30,
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
II Cientifique-se o presidente e o tesoureiro, ou aqueles que desempenharam funções equivalentes
e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da apresentação das contas, nos
termos da alínea b , inciso I, art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III Apresentadas as contas com movimentação financeira, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 31 e seguintes da Resolução TSE nº 23.604/2019. Apresentada
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
IV Persistindo a omissão na prestação de contas, nos termos do inciso II, do art. 30, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, certifique-se e venham os autos conclusos.
Intime-se nos termos da Portaria n. 06/2020/29ªZE. Cumpra-se.
São José do Rio Claro/MT, 29 de julho de 2020.
Cristhiane Trombini Puia Baggio
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600059-36.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600059-36.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
INTERESSADO: REDE SUSTENTABILIDADE COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL, GELMA
GOMES DOS SANTOS, CELIA BATISTA CHRUSCZAK, EDNER FERREIRA MARQUES
DESPACHO
Vistos etc.
Em face da informação ID 2947597, determino:
I Tendo em vista o art. 28, §§5º e 6º da Resolução TSE nº 23.604/2019 c/c art. 30, I, a , da
Resolução TSE nº 23.604/2019, notifique-se o diretório estadual da agremiação para que supra a
omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

II Cientifique-se o presidente e o tesoureiro, ou aqueles que desempenharam funções equivalentes
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. 3215

Cuiabá, segunda-feira, 03 de agosto de 2020

76

II Cientifique-se o presidente e o tesoureiro, ou aqueles que desempenharam funções equivalentes
e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da apresentação das contas, nos
termos da alínea b , inciso I, art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III Apresentadas as contas com movimentação financeira, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 31 e seguintes da Resolução TSE nº 23.604/2019. Apresentada
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
IV Persistindo a omissão na prestação de contas, nos termos do inciso II, do art. 30, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, certifique-se e venham os autos conclusos.
Intime-se nos termos da Portaria n. 06/2020/29ªZE. Cumpra-se.
São José do Rio Claro/MT, 29 de julho de 2020.
Cristhiane Trombini Puia Baggio
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600058-51.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600058-51.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
INTERESSADO: PARTIDO SOLIDARIEDADE - NOVA MARINGÁ/MT, RAFAEL DESTEFANI,
ELMA DA SILVA MARQUES
DESPACHO
Vistos etc.
Em face da informação ID 2939302, determino:
I Tendo em vista o art. 28, §§5º e 6º da Resolução TSE nº 23.604/2019 c/c art. 30, I, a , da
Resolução TSE nº 23.604/2019, notifique-se o diretório estadual da agremiação para que supra a
omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
II Cientifique-se o presidente e o tesoureiro, ou aqueles que desempenharam funções equivalentes
e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da apresentação das contas, nos
termos da alínea b , inciso I, art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III Apresentadas as contas com movimentação financeira, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 31 e seguintes da Resolução TSE nº 23.604/2019. Apresentada
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
IV Persistindo a omissão na prestação de contas, nos termos do inciso II, do art. 30, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, certifique-se e venham os autos conclusos.
Intime-se nos termos da Portaria n. 06/2020/29ªZE. Cumpra-se.
São José do Rio Claro/MT, 29 de julho de 2020.
Cristhiane Trombini Puia Baggio
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600057-66.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600057-66.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS - NOVA MARINGÁ/MT,
PAULO DA SILVA PEREIRA, JEFFERSON DE SOUZA BITENCOURT
DESPACHO
Vistos etc.
Em face da informação ID 2938712, 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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Em face da informação ID 2938712, determino:
I Tendo em vista o art. 28, §§5º e 6º da Resolução TSE nº 23.604/2019 c/c art. 30, I, a , da
Resolução TSE nº 23.604/2019, notifique-se o diretório estadual da agremiação para que supra a
omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
II Cientifique-se o presidente e o tesoureiro, ou aqueles que desempenharam funções equivalentes
e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da apresentação das contas, nos
termos da alínea b , inciso I, art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III Apresentadas as contas com movimentação financeira, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 31 e seguintes da Resolução TSE nº 23.604/2019. Apresentada
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
IV Persistindo a omissão na prestação de contas, nos termos do inciso II, do art. 30, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, certifique-se e venham os autos conclusos.
Intime-se nos termos da Portaria n. 06/2020/29ªZE. Cumpra-se.
São José do Rio Claro/MT, 29 de julho de 2020.
Cristhiane Trombini Puia Baggio
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600056-81.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600056-81.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT, WANDER DESTEFANI,
ODILO VORPAGEL
DESPACHO
Vistos etc.
Em face da informação ID 2938162, determino:
I Tendo em vista o art. 28, §§5º e 6º da Resolução TSE nº 23.604/2019 c/c art. 30, I, a , da
Resolução TSE nº 23.604/2019, notifique-se o diretório estadual da agremiação para que supra a
omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
II Cientifique-se o presidente e o tesoureiro, ou aqueles que desempenharam funções equivalentes
e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da apresentação das contas, nos
termos da alínea b , inciso I, art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III Apresentadas as contas com movimentação financeira, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 31 e seguintes da Resolução TSE nº 23.604/2019. Apresentada
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
IV Persistindo a omissão na prestação de contas, nos termos do inciso II, do art. 30, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, certifique-se e venham os autos conclusos.
Intime-se nos termos da Portaria n. 06/2020/29ªZE. Cumpra-se.
São José do Rio Claro/MT, 29 de julho de 2020.
Cristhiane Trombini Puia Baggio
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600055-96.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600055-96.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
INTERESSADO: PARTIDO PODEMOS - PODE - NOVA MARINGÁ/MT, EDINALVO SOUZA DOS
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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INTERESSADO: PARTIDO PODEMOS - PODE - NOVA MARINGÁ/MT, EDINALVO SOUZA DOS
ANJOS, MARIA SEBASTIANA HENRIQUE, SILVANA ELIAS RIBEIRO, MARIA DE FATIMA DO
NASCIMENTO
DESPACHO
Vistos etc.
Em face da informação ID 2937477, determino:
I Notifique-se o órgão partidário, na pessoa do atual presidente e tesoureiro, ou daqueles que
desempenhem funções equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas, para que
supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos da alínea a , inciso I, art. 30,
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
II Cientifique-se o presidente e o tesoureiro, ou aqueles que desempenharam funções equivalentes
e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da apresentação das contas, nos
termos da alínea b , inciso I, art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III Apresentadas as contas com movimentação financeira, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 31 e seguintes da Resolução TSE nº 23.604/2019. Apresentada
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
IV Persistindo a omissão na prestação de contas, nos termos do inciso II, do art. 30, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, certifique-se e venham os autos conclusos.
Intime-se nos termos da Portaria n. 06/2020/29ªZE. Cumpra-se.
São José do Rio Claro/MT, 29 de julho de 2020.
Cristhiane Trombini Puia Baggio
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600054-14.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600054-14.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
INTERESSADO: 51 - PATRIOTA - NOVA MARINGA - MT - MUNICIPAL, ANA MARIA URQUIZA
CASAGRANDE, PAULO DA SILVA PEREIRA, MARCIO GOLICZESKI, GILSON SANTOS
DESPACHO
Vistos etc.
Em face da informação ID 2934478, determino:
I Notifique-se o órgão partidário, na pessoa do atual presidente e tesoureiro, ou daqueles que
desempenhem funções equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas, para que
supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos da alínea a , inciso I, art. 30,
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
II Cientifique-se o presidente e o tesoureiro, ou aqueles que desempenharam funções equivalentes
e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da apresentação das contas, nos
termos da alínea b , inciso I, art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III Apresentadas as contas com movimentação financeira, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 31 e seguintes da Resolução TSE nº 23.604/2019. Apresentada
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
IV Persistindo a omissão na prestação de contas, nos termos do inciso II, do art. 30, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, certifique-se e venham os autos conclusos.
Intime-se nos termos da Portaria n. 06/2020/29ªZE. Cumpra-se.
São José do Rio Claro/MT, 29 de julho de 2020.
Cristhiane Trombini Puia Baggio
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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Cristhiane Trombini Puia Baggio
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600053-29.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600053-29.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - NOVA MARINGA/MT, OSVALDO RALLA, ALEANDRO ANTONIO VIDAL, PERCILIA
NASCIMENTO DA CRUZ, FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA
DESPACHO
Vistos etc.
Em face da informação ID 2932428, determino:
I Notifique-se o órgão partidário, na pessoa do atual presidente e tesoureiro, ou daqueles que
desempenhem funções equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas, para que
supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos da alínea a , inciso I, art. 30,
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
II Cientifique-se o presidente e o tesoureiro, ou aqueles que desempenharam funções equivalentes
e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da apresentação das contas, nos
termos da alínea b , inciso I, art. 30, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III Apresentadas as contas com movimentação financeira, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 31 e seguintes da Resolução TSE nº 23.604/2019. Apresentada
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
IV Persistindo a omissão na prestação de contas, nos termos do inciso II, do art. 30, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, certifique-se e venham os autos conclusos.
Intime-se nos termos da Portaria n. 06/2020/29ªZE. Cumpra-se.
São José do Rio Claro/MT, 29 de julho de 2020.
Cristhiane Trombini Puia Baggio
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600052-44.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600052-44.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA DO PARTIDO DA
MULHER BRASILEIRA - PMB, TOSHIKO NEUSA ARIMOTO, EDSON SOARES DO AMARAL
DESPACHO
Vistos etc.
Em face da informação ID 2931743, determino:
I Notifique-se o órgão partidário, na pessoa do atual presidente e tesoureiro, ou daqueles que
desempenhem funções equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas, para que
supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos da alínea a , inciso I, art. 30,
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
II Apresentadas as contas com movimentação financeira, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 31 e seguintes da Resolução TSE nº 23.604/2019. Apresentada
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III Persistindo a omissão na prestação de contas, nos termos do inciso II, do art. 30, da Resolução
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 Persistindo a omissão na prestação de contas, nos termos do inciso II, do art. 30, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, certifique-se e venham os autos conclusos.
Intime-se nos termos da Portaria n. 06/2020/29ªZE. Cumpra-se.
São José do Rio Claro/MT, 29 de julho de 2020.
Cristhiane Trombini Puia Baggio
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600051-59.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600051-59.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
INTERESSADO: PARTIDO DA REPUBLICA - PR, SIDINEI APARECIDO FERREIRA DOS
SANTOS, IRINEU ALLIEVI
DESPACHO
Vistos etc.
Em face da informação ID 2930879, determino:
I Notifique-se o órgão partidário, na pessoa do atual presidente e tesoureiro, ou daqueles que
desempenhem funções equivalentes e de eventuais substitutos no período das contas, para que
supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos da alínea a , inciso I, art. 30,
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
II Apresentadas as contas com movimentação financeira, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 31 e seguintes da Resolução TSE nº 23.604/2019. Apresentada
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, determino o processamento do feito
conforme o disposto no art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III Persistindo a omissão na prestação de contas, nos termos do inciso II, do art. 30, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, certifique-se e venham os autos conclusos.
Intime-se nos termos da Portaria n. 06/2020/29ªZE. Cumpra-se.
São José do Rio Claro/MT, 29 de julho de 2020.
Cristhiane Trombini Puia Baggio
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600050-74.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600050-74.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
REQUERENTE: PR - PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO
RIO CLARO - MT
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO GOMES BARRETO - MT25614/O e ANTONIO MARCOS
LOPES 15837
DESPACHO
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do exercício 2019,
apresentada pelo Partido Liberal - PL (antigo Partido da República - PR) de São José do Rio Claro
/MT.
A autuação da prestação de contas é obrigatória em nome do órgão partidário, do presidente e do
tesoureiro, devendo as partes ser representadas por advogado, nos termos do artigo 28, §4º, II,
artigo 29, §2º, II e artigo 31, I e II, da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Tendo em vista que a procuração (ID 2843324) tem como outorgante apenas o partido político,
determino a intimação, por meio do advogado constituído, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
apresente o instrumento de mandato para constituição de advogado em nome do presidente e do
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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apresente o instrumento de mandato para constituição de advogado em nome do presidente e do
tesoureiro.
Regularizada a representação processual, determino o processamento do feito nos termos do
artigo 44 da Resolução TSE n. 23.604/2019, expedindo-se o necessário.
Cumpra-se.
São José do Rio Claro/MT, 28 de julho de 2020.
CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600049-89.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600049-89.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
REQUERENTE: PR - PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO
RIO CLARO - MT
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO GOMES BARRETO - MT25614/O e ANTONIO MARCOS
LOPES 15837
DESPACHO
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do exercício 2018,
apresentada pelo Partido Liberal - PL (antigo Partido da República - PR) de São José do Rio Claro
/MT.
A autuação da prestação de contas é obrigatória em nome do órgão partidário, do presidente e do
tesoureiro, devendo as partes ser representadas por advogado, nos termos do artigo 28, §4º, II,
artigo 29, §2º, II e artigo 31, I e II, da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Tendo em vista que a procuração (ID 2843308) tem como outorgante apenas o partido político,
determino a intimação, por meio do advogado constituído, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
apresente o instrumento de mandato para constituição de advogado em nome do presidente e do
tesoureiro.
Regularizada a representação processual, observado o disposto no artigo 65 da Resolução TSE n.
23.604/2019, determino o processamento do feito nos termos do artigo 44 da referida Resolução,
expedindo-se o necessário.
Cumpra-se.
São José do Rio Claro/MT, 28 de julho de 2020.
CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600023-91.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600023-91.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
REQUERENTE:

DIRETORIO

MUNICIPAL

DO

PARTIDO

POPULAR

SOCIALISTA

RESPONSÁVEL: RAIR RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADA: YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - OAB/MT 24.723
INTERESSADO: JUÍZO DA 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
DESPACHO
O tesoureiro do Partido Popular Socialista PPS (atualmente denominado CIDADANIA), apresentou
em 25/05/2018 a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do exercício 2017 (ID
429565). Após autuação no PJE (informação ID 429569), por meio do despacho ID 524787 foi
determinado ao partido a apresentação da declaração gerada via SPCA e a constituição de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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determinado ao partido a apresentação da declaração gerada via SPCA e a constituição de
advogado.
Em cumprimento, os responsáveis do exercício 2017 foram intimados (ID 2494794).
Em petição tempestiva, em suma, o tesoureiro expõe que protocolou a prestação de contas física,
tornando o ato validado pelo cartório, e que os diretores desconheciam a exigência de SPCA.
Alega ainda que tentou contato com demais dirigentes partidários, não logrando êxito em obter
informações para que pudesse prestar contas via SPCA. Requer seja reconhecida como
devidamente prestada às contas do exercício de 2017 ou a dilação do prazo por mais 30 (trinta)
dias (ID 2960008).
As questões de mérito trazidas pelo peticionante serão oportunamente analisadas.
Verifico que, além da diligente tentativa do tesoureiro em resolver a situação, observa-se da
certidão ID 429566, que o diretório municipal está inativo desde 30/01/2017, assim, nos termos do
art. 65 c/c art. 28, §§ 5º e 6º, ambos da Resolução TSE n. 23.604/2019, a extinção ou a dissolução
não excluem a obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência, nesta
hipótese, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera partidária imediatamente
superior ou por quem suceder a comissão ou o diretório, com a identificação dos dirigentes
partidários de acordo com o período de atuação.
Assim, atualmente, como o órgão municipal não possui vigência ativa, para acesso e geração da
prestação de contas via sistema SPCA é necessária a intimação da esfera partidária
imediatamente superior, isto é, o diretório estadual do Partido Cidadania.
Dessa forma, sem prejuízo do que vier a ser decidido oportunamente, por ora, indefiro o pedido
constante da petição ID 2960008 e determino a notificação do diretório estadual do Partido
Cidadania, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a declaração de ausência de
movimentação de recursos do exercício 2017 do órgão partidário municipal gerada via SPCA,
devidamente representado por advogado.
Decorrido o prazo, com ou sem apresentação de documentos, retorne-me os autos conclusos.
Intime-se nos termos da Portaria n. 06/2020/29ªZE. Cumpra-se.
São José do Rio Claro/MT, 30 de julho de 2020.
Cristhiane Trombini Puia Baggio
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600022-09.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600022-09.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
REQUERENTE: PR - PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO
RIO CLARO - MT Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO GOMES BARRETO - MT25614/O e
ANTONIO MARCOS LOPES - 15837
RESPONSÁVEL: JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO, MARCELO FERNANDES MARQUES
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: BRUNO GOMES BARRETO - MT25614/O e ANTONIO
MARCOS LOPES - 15837
INTERESSADO: JUÍZO DA 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
DESPACHO
Diante as petições ID 2841286, 2841291 e 2843330, recebo a declaração de ausência de
movimentação de recursos do exercício 2017, do Partido Liberal - PL de São José do Rio Claro
/MT.

A autuação da prestação de contas é obrigatória em nome do órgão partidário, do presidente e do
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A autuação da prestação de contas é obrigatória em nome do órgão partidário, do presidente e do
tesoureiro, devendo as partes ser representadas por advogado, nos termos do artigo 28, §4º, II,
artigo 29, §2º, II e artigo 31, I e II, da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Tendo em vista que a procuração (ID 2841288) tem como outorgante apenas o partido político,
determino a intimação, por meio do advogado constituído, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
apresente o instrumento de mandato para constituição de advogado em nome do presidente e do
tesoureiro.
Regularizada a representação processual, observado o disposto no artigo 65 da Resolução TSE n.
23.604/2019, determino o processamento do feito nos termos do artigo 44 da referida Resolução,
expedindo-se o necessário.
Cumpra-se.
São José do Rio Claro/MT, 28 de julho de 2020.
CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600019-54.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600019-54.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
REQUERENTE: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - DIRETORIO
MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO RESPONSÁVEL: ADRIEL PEREIRA IRINEU,
BEATRIZ SONIA GAVA DOCKHORN
INTERESSADO: JUÍZO DA 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
DESPACHO
Vistos, etc.
Após intimado (ID 2471551), o partido apresentou petição tempestiva de dilação de prazo, em
razão de problemas técnicos no acesso ao SPCA (ID 2928286 e 2928582).
Tendo em vista que a declaração de ausência de movimentação de recursos do exercício 2017 foi
protocolada fisicamente em 24/05/2018, sendo concedido prazo para regularização por meio da
apresentação da declaração gerada via SPCA e por advogado constituído (ID 524590), defiro o
pedido e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação dos documentos, ressalto que
nos termos do artigo 31, I e II, da Resolução TSE n. 23.604/2019, é necessária procuração
constituindo advogado para o partido político, para o presidente e o tesoureiro.
São José do Rio Claro/MT, 29 de julho de 2020.
Cristhiane Trombini Puia Baggio
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600019-54.2020.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600019-54.2020.6.11.0029 / 029ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
REQUERENTE: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - DIRETORIO
MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO
ADVOGADO: BRUNO GOMES BARRETO - OAB/MT 25.614 e ANTÔNIO MARCOS LOPES - OAB
/MT 15.837 RESPONSÁVEL: ADRIEL PEREIRA IRINEU, BEATRIZ SONIA GAVA DOCKHORN
INTERESSADO: JUÍZO DA 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
INTIMAÇÃO Tendo em vista que não constou no cabeçalho do despacho ID 2930213, os nomes
dos advogados constituídos, INTIMO o requerente, por meio dos advogados constituídos, dos
termos do Despacho ID 2930213, que "defiro o pedido e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para
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termos do Despacho ID 2930213, que "defiro o pedido e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para
apresentação dos documentos, ressalto que nos termos do artigo 31, I e II, da Resolução TSE n.
23.604/2019, é necessária procuração constituindo advogado para o partido político, para o
presidente e o tesoureiro". São José do Rio Claro/MT, 31 de julho de 2020. Joyce Ramos Dias
Muciaccia Técnica Judiciária - 29ªZE

PROCESSO 0003055-42.2009.6.11.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT
EXECUÇÃO FISCAL (1116) Nº 0003055-42.2009.6.11.0029 / 029ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
JOSÉ DO RIO CLARO MT
EXEQUENTE: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 1ª REGIÃO
EXECUTADO: ADEILSON CORREA DA SILVA
SENTENÇA Vistos.
I Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública.
Desarquivados os presentes autos, determinou-se a intimação das partes para manifestação,
quando postulou o exequente a extinção do feito diante da prescrição intercorrente.
Compulsando os autos, verifico que a exequente não obteve êxito na tentativa de localizar o
executado ou bens passíveis de penhora. Por isso, requereu a suspensão do feito nos termos do
art. 40 da LEF.
Quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz
suspenderá o curso da execução, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, de
acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal.
Isto porque, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, entendo que não pode haver
a eternização dos atos executórios.
Nessa linha de intelecção é o entendimento esposado recentemente pelo STJ no REsp n.
1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo.
Extrai-se do voto proferido no citado recurso, 04 (quatro) premissas principais:
1ª) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830 LEF tem
início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou não
inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido;
2ª) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido
(os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais
legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco)
anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art.
40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal;
3ª) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o
mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre
outros bens;
4ª) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao
alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF,
deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de
qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não
localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de
suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, tem início automático.
Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Desta forma, considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, conforme
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Desta forma, considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, conforme
definido no REsp n. 1.340.553/RS, seja em razão da inexistência de atos constritivos efetivos (fls.
96) ou da paralisação do feito sem qualquer iniciativa do exequente por lapso superior a 5 (cinco)
anos (fls. 127/131), nos termos da decisão em sede de recurso repetitivo, não tendo sido apontado
prejuízo pela fazenda pública, em que pese intimada (fl. 132), resta seu reconhecimento.
Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e DECLARO EXTINTO O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, em conformidade com o art. 174 do CTN e, como consequência, JULGO E
DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.
Preclusas as vias recursais, arquive-se imediatamente.
II Intimem-se.
São José do Rio Claro/MT, 30 de julho de 2020.
(Assinado Eletronicamente)
CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO
Juíza da 29ª Zona Eleitoral

ATOS DA 36ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE RELAÇÃO DE ÓBITOS
EDITAL Nº 43/2020
O Dr. Jorge Hassib Ibrahin, MMº. Juiz da 36ª Zona Eleitoral, município de Vera, Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, relação
contendo o nome e o número da inscrição de eleitor (es) cancelada (s) por óbito, registrados no
ELO no mês julho de 2020, que ficará disponível em Cartório, para conhecimento dos
interessados, conforme o art. 77º, II, do Código Eleitoral.
ELEITOR

INSCRIÇÃO ELEITORAL

Miguel de Souza

023430411899

Sandro Lucio de Paula Leão

026176241864

Alcides Almeida dos Santos

021350881848

Ataide de Paulo Dias

011977251864

Neuci Soares

001878731856

Egon Kaufert

006261891821

Jose Augusto Pereira

019301001864

Izolde Matte Heep

047202000698

Francisco Chagas Filho

018879841856

Simone da Rosa Fiel

087583110698

E para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, e chegue ao conhecimento de todos os
interessados, mandou que se expedisse o presente Edital, que será publicado na forma da Lei e
afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade, Vera/MT, ao(s) 31 (trinta e um) dia(s)
do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, ______________, Luiz Antônio R. da Silva Analista Judiciário - Chefe de Cartório da 36 Zona Eleitoral que preparei, digitei, conferi, e assinei o
presente por força da Portaria nº 002/2016-36ªZE.

LUIZ ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
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LUIZ ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Chefe de Cartório

ATOS DA 41ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600089-35.2020.6.11.0041
PETIÇÃO CÍVEL Nº 0600089-35.2020.6.11.0041
REQUERENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE DE
ARAPUTANGA/MT
ADVOGADO DO REQUERENTE: FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - MT11758/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DE ARAPUTANGA/MT
DECISÃO
Trata-se de pedido de regularização de situação de inadimplência de prestação de contas de
campanha, relativas às Eleições Gerais de 2018, com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA, apresentado pela Comissão Provisória do Partido Solidariedade de Araputanga/MT,
visando ao imediato levantamento da sanção de suspensão da anotação do órgão partidário
municipal, alegando que " a suspensão da anotação do órgão partidário municipal impossibilita a
prática de outros atos igualmente necessários à disputa das eleições deste ano, o que causaria
DANO IRREPARÁVEL não apenas à agremiação, mas aos que querem se FILIAR ATÉ O PRAZO
MÁXIMO PERMITIDO EM LEI E QUE DEVERÃO SER ESCOLHIDOS EM CONVENÇÃO para se
candidatarem aos cargos eletivos em disputa neste ano de 2020".
Conforme informação retro (ID 2978432), o órgão municipal do partido em tela teve suas contas
julgadas não prestadas nos autos do processo nº 128-18.2019.6.11.0041, cuja sentença transitada
em julgado aplicou a sanção de perda do direito ao recebimento de futuras cotas do Fundo
Partidário, enquanto permanecer a inadimplência, com fulcro no art. 77, inciso IV, alínea "a" , da
Resolução TSE n. 23.553/2017.
Era o que me cabia relatar. Passo à análise do pedido liminar.
Ab initio, registre-se que a sentença que julgou as contas não prestadas sequer aplicou a sanção
de suspensão do registro/anotação ao órgão partidário municipal (ID 2978447), o que, por si só,
importa no reconhecimento da ausência de interesse no provimento antecipatório pleiteado.
Não bastasse, cumpre ressaltar que o levantamento da sanção de suspensão de registros e
anotações de órgãos partidários estaduais e municipais, devido à ausência de prestação de
contas, foi objeto de análise pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso, com determinações constantes nas Resoluções TRE/MT nº 2447, de 01/04/2020, e
nº 2477, de 26/06/2020, e na Resolução TSE nº 23.617 de 05/05/2020, in verbis:
"EDITAL Nº 60/2020/CAPJ/SJ. Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos
legais, publica-se a seguinte resolução: RESOLUÇÃO Nº 2447 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
0600151-04.2020.6.11.0000 - CLASSE - PA INTERESSADO: PT - PARTIDO DOS
TRABALHADORES - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO GROSSO ADVOGADO: WILMAR
SCHRADER

-

OAB/MT2923

DIETER

METZNER

-

OAB/MT4277/O

RELATOR:

DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO
GROSSO, por unanimidade, converteu o pedido de terceiro em processo administrativo de
interesse do próprio Tribunal, em face do caráter vinculante das declarações de
inconstitucionalidade proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9868/99, e por
decorrência da decisão proferida na ADI n. 6.032/DF, estendeu o entendimento para todos os
diretórios municipais e estaduais de todas as greis partidárias, para efeito de suspender por
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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diretórios municipais e estaduais de todas as greis partidárias, para efeito de suspender por
noventa dias a sanção aplicada por decisão que tenha julgado não prestadas as contas partidárias,
inclusive as transitadas em julgado, prazo dentro do qual devem ser apresentados aos respectivos
juízos eleitorais os correspondentes pedidos de regularização perante a Justiça Eleitoral, a serem
apreciados pelo magistrado com competência para tanto. Sala das Sessões do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, no primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI - Relator e Presidente. Secretaria Judiciária do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá-MT, no primeiro dia do mês de abril do ano
dois mil e vinte. BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO Secretário Judiciário (Grifo Nosso)
"RESOLUÇÃO TSE Nº 23.617, de 5 de maio de 2020. Dispõe sobre o levantamento das
suspensões de registro ou anotação de órgãos partidários estaduais e municipais, que tiveram
suas contas julgadas como não prestadas pela Justiça Eleitoral, em cumprimento ao decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.032/DF. O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL,
no uso de suas atribuições: CONSIDERANDO o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI
6.032/DF; CONSIDERANDO ser da competência dos Tribunais Regionais Eleitorais, no âmbito dos
respectivos territórios, a anotação da suspensão dos órgãos partidários regionais e municipais que
tiveram suas contas julgadas como não prestadas; RESOLVE: Art. 1º Os Tribunais Regionais
Eleitorais, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da publicação desta Resolução e
independentemente de provocação do órgão partidário ou de pedido para a regularização das
contas, deverão proceder ao levantamento, no sistema SGIP, das suspensões de registros e
anotações de órgãos partidários estaduais e municipais, determinadas em decorrência do
julgamento de contas, tidas como não prestadas. § 1º O disposto no caput aplica-se tanto às
prestações de contas anuais dos órgãos partidários como às contas de campanha. § 2º O
levantamento determinado no caput não impede que o juízo competente para o julgamento das
contas do órgão partidário regional ou municipal determine nova suspensão, como consequência
de decisão transitada em julgado proferida em procedimento específico de suspensão de registro,
conforme vier a ser regulado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Art. 2º Esta resolução entra em vigor
na data de sua publicação".
"PROCESSO 0600151-04.2020.6.11.0000 PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Para conhecimento
das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se a seguinte resolução: RESOLUÇÃO Nº
2477 PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - 0600151-04.2020.6.11.0000 - Várzea Grande MATO GROSSO INTERESSADO: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETÓRIO
ESTADUAL DE MATO GROSSO Advogado(s): WILMAR SCHRADER - OAB/MT2923; DIETER
METZNER - OAB/MT4277 /O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral RELATOR:
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO
GROSSO, por unanimidade, resolve alterar em parte a Resolução TRE n° 2447 de 1º.4.2020, para
afastar o comando que estabeleceu o levantamento da sanção de suspensão de registros e
anotações de órgãos partidários estaduais e municipais pelo prazo de 90 (noventa) dias, bem
ainda determinou que os respectivos pedidos de regularização de contas não prestadas fossem
apresentados dentro do referido prazo, a prevalecer, doravante, as disposições contidas na
Resolução n° 23.617/2020 do Tribunal Superior Eleitoral. Sala de Sessão Virtual do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos vinte e três dias do mês de junho do ano de
dois mil e vinte. Desembargador GILBERTO GIRALDELLI. Relator. Desembargador SEBASTIÃO
BARBOSA FARIAS.Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral. Doutor SEBASTIÃO
MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR. Juiz-Membro. Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE

MORAES FIORENZA. Juiz-Membro. Doutor BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES. Juiz-Membro.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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MORAES FIORENZA. Juiz-Membro. Doutor BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES. Juiz-Membro.
Doutor JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO. Juiz-Membro. Doutor YALE SABO
MENDES. Juiz- Membro substituto.
Por todo o exposto, ante a patente ausência dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/2015,
INDEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada.
Ato contínuo, intime-se o procurador constituído pelo partido para juntada das procurações em
nome das pessoas físicas do Presidente e do Tesoureiro da agremiação partidária, no prazo de 03
(três) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 83, §2º, II, da Resolução
TSE nº 23.553/2017).
Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico e dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Araputanga/MT, 30 de julho de 2020.
ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA
Juiz Eleitoral - 41ª ZE

ATOS DA 45ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600315-66.2020.6.11.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL
PROCESSO N. 0600315-66.2020.6.11.0000.
CLASSE PROCESSUAL: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377).
ASSUNTO PROCESSUAL: [Prestação de Contas - De Exercício Financeiro].
JUIZ ELEITORAL: MARCIO ROGÉRIO MARTINS.
REQUERENTE: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS DE ALTO GARÇAS - MATO
GROSSO.
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - OAB/MT N.
11033-B.
RESPONSÁVEIS: ODAIR XAVIER DE LIMA, DAVID FRAGA DE CARVALHO E CARLOS
ALBERTO ZANON.
REQUERIDO: JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE PEDRA PRETA-MT.
DESPACHO
Considerando que o prestador de contas não apresentou instrumento de mandato outorgado pelos
dirigentes partidários, ou seja, os Presidentes e o Tesoureiro não estão representados por
advogados, contrariando o disposto no art. 29, §2º, II, e art. 31, II, da Resolução TSE n. 23.604
/2019, INTIME-SE a agremiação partidária para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a
representação processual dos Presidentes e do Tesoureiro do partido, sob pena de extinção do
processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, §1º, I, do Código de Processo Civil.
Pedra Preta/MT, 29 de julho de 2020.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600003-52.2020.6.11.0045
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL
PROCESSO N. 0600003-52.2020.6.11.0045.
CLASSE PROCESSUAL: PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298).
ASSUNTO PROCESSUAL: [Matéria Administrativa].
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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ASSUNTO PROCESSUAL: [Matéria Administrativa].
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS.
INTERESSADO: JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE PEDRA PRETA-MT.
DECISÃO
Considerando a Certidão ID n. 2957910 e os documentos juntados nestes autos que dão conta da
instauração do Inquérito Policial n. 0600077-09.2020.6.11.0045 para apurar os fatos aqui
noticiados, DETERMINO o arquivamento do presente processo com as cautelas de praxe.
Intime-se.
Arquive-se.
Pedra Preta/MT, 29 de julho de 2020.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600075-39.2020.6.11.0045
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL
PROCESSO N. 0600075-39.2020.6.11.0045.
CLASSE PROCESSUAL: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377).
ASSUNTO PROCESSUAL: [Prestação de Contas - De Exercício Financeiro].
JUIZ ELEITORAL: MARCIO ROGÉRIO MARTINS.
REQUERENTE: ÓRGÃO PROVISÓRIO DEMOCRACIA CRISTA DE PEDRA PRETA-MT
Advogado do(a) REQUERENTE: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO LIMA - OAB/MT N. 19045
/O. RESPONSÁVEIS: SALVIANO ALBERTO RAMOS CAMELO LIMA E RONAN TEIXEIRA DE
ABREU.
REQUERIDO: JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE PEDRA PRETA MT.
DESPACHO
Considerando que o prestador de contas não apresentou instrumento de mandato outorgado pelos
dirigentes partidários, ou seja, o Presidente e o Tesoureiro não estão representados por
advogados, contrariando o disposto no art. 29, §2º, II, e art. 31, II, da Resolução TSE n. 23.604
/2019, INTIME-SE a agremiação partidária para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a
representação processual do Presidente e do Tesoureiro do partido, sob pena de extinção do
processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, §1º, I, do Código de Processo Civil.
Pedra Preta/MT, 29 de julho de 2020.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600074-54.2020.6.11.0045
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL
PROCESSO N. 0600074-54.2020.6.11.0045.
CLASSE PROCESSUAL: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377).
ASSUNTO PROCESSUAL: [Prestação de Contas - De Exercício Financeiro].
JUIZ ELEITORAL: MARCIO ROGÉRIO MARTINS.
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC.
Advogado do(a) REQUERENTE: GILBERTO MACHADO CUSTODIO - OAB/MT N. 6435/O.
RESPONSÁVEIS: LUIZ CÂNDIDO RODRIGUES PEREIRA E EMANUEL MESSIAS CLEMENTE.
REQUERIDO: JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE PEDRA PRETA-MT.
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2019 do Partido Social Cristão 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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Trata-se de Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2019 do Partido Social Cristão PSC.
Ocorre que, conforme certificado pelo Cartório Eleitoral, já tramita neste Juízo idêntica ação
(partes, causa de pedir e pedido).
Nos termo do art. 337, §3º, do Código de Processo Civil há listispendência quando se repete ação
que está em curso.
Em face do exposto, nos termo do art. 485, V, do Código de Processo Civil, JULGO extinta a
presente ação, sem resolução de mérito, em decorrência de litispendência.
Intime-se.
Cumpra-se.
Após, arquive-se o processo com anotações de praxe.
Pedra Preta/MT, 29 de julho de 2020.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600072-84.2020.6.11.0045
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL
PROCESSO N. 0600072-84.2020.6.11.0045.
CLASSE PROCESSUAL: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377).
ASSUNTO PROCESSUAL: [Prestação de Contas - De Exercício Financeiro].
JUIZ ELEITORAL: MARCIO ROGÉRIO MARTINS.
REQUERENTE: COMISSÃO PROVISORIA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA MT DO PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA.
Advogado do(a) REQUERENTE: DENIVAN BALEEIRO BONADIO - OAB/MT N. 22319/O.
RESPONSÁVEL: IRACI FERREIRA DE SOUZA.
RESPONSÁVEL: JOSE ANTONIO BORGES DE SOUSA.
REQUERIDO: JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE PEDRA PRETA MT.
DESPACHO
Considerando que o prestador de contas não apresentou instrumento de mandato outorgado pelos
dirigentes partidários, ou seja, o Presidente e o Tesoureiro não estão representados por
advogados, contrariando o disposto no art. 29, §2º, II, e art. 31, II, da Resolução TSE n. 23.604
/2019, INTIME-SE a agremiação partidária para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a
representação processual do Presidente e do Tesoureiro do partido, sob pena de extinção do
processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, §1º, I, do Código de Processo Civil.
Pedra Preta/MT, 29 de julho de 2020.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600071-02.2020.6.11.0045
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL
PROCESSO N. 0600071-02.2020.6.11.0045.
CLASSE PROCESSUAL: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377).
ASSUNTO PROCESSUAL: [Prestação de Contas - De Exercício Financeiro].
JUIZ ELEITORAL: MARCIO ROGÉRIO MARTINS.
REQUERENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO 77 SOLIDARIEDADE DE
PEDRA PRETA. RESPONSÁVEL: ANTONIO PORTO NETO.
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: NILSON NOVAES PORTO - OAB/MT N. 20487/O, ALINE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Advogados do(a) RESPONSÁVEL: NILSON NOVAES PORTO - OAB/MT N. 20487/O, ALINE
TEODORO PORTO - OAB/MT N. 22820/O.
RESPONSÁVEL: EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS.
REQUERIDO: JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE PEDRA PRETA MT.
DESPACHO
Considerando que o prestador de contas e o tesoureiro não apresentaram instrumento de
mandato, instrumento esse somente apresentado pelo presidente do partido, contrariando o
disposto no art. 29, §2º, II, e art. 31, II, da Resolução TSE n. 23.604/2019, INTIME-SE a
agremiação partidária para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a representação processual
do Partido e do Tesoureiro, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos
termos do art. 76, §1º, I, do Código de Processo Civil.
Pedra Preta/MT, 29 de julho de 2020.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600068-47.2020.6.11.0045
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL
PROCESSO N. 0600068-47.2020.6.11.0045.
CLASSE PROCESSUAL: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377).
ASSUNTO PROCESSUAL: [Prestação de Contas - De Exercício Financeiro].
JUIZ ELEITORAL: MARCIO ROGÉRIO MARTINS.
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL EM PEDRA PRETA/MT).
Advogados do(a) REQUERENTE: ANA BEATRIZ COELHO COLAÇO DE ALBUQUERQUE - OAB
/MT N. 27048/O, ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE DE MATOS - OAB/MT N.16074/O.
RESPONSÁVEIS: JOSE CLAUDIO PEREIRA E ROSÂNGELA PEREIRA BATISTA.
REQUERIDO: JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE PEDRA PRETA MT.
DESPACHO
Considerando que o prestador de contas não apresentou instrumento de mandato outorgado pelos
dirigentes partidários, ou seja, o Presidente e o Tesoureiro não estão representados por
advogados, contrariando o disposto no art. 29, §2º, II, e art. 31, II, da Resolução TSE n. 23.604
/2019, INTIME-SE a agremiação partidária para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a
representação processual do Presidente e do Tesoureiro do partido, sob pena de extinção do
processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, §1º, I, do Código de Processo Civil.
Pedra Preta/MT, 29 de julho de 2020.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600067-62.2020.6.11.0045
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL
PROCESSO N. 0600067-62.2020.6.11.0045.
CLASSE PROCESSUAL: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377).
ASSUNTO PROCESSUAL: [Prestação de Contas - De Exercício Financeiro].
JUIZ ELEITORAL: MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS.
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC.
Advogado do(a) REQUERENTE: GILBERTO MACHADO CUSTODIO - OAB/MT N. 6435/O.
RESPONSÁVEIS: LUIZ CÂNDIDO RODRIGUES PEREIRA E EMANUEL MESSIAS CLEMENTE.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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RESPONSÁVEIS: LUIZ CÂNDIDO RODRIGUES PEREIRA E EMANUEL MESSIAS CLEMENTE.
REQUERIDO: JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE PEDRA PRETA MT.
DESPACHO
Considerando que o prestador de contas não apresentou instrumento de mandato outorgado pelos
dirigentes partidários, ou seja, o Presidente e o Tesoureiro não estão representados por
advogados, contrariando o disposto no art. 29, §2º, II, e art. 31, II, da Resolução TSE n. 23.604
/2019, INTIME-SE a agremiação partidária para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a
representação processual do Presidente e do Tesoureiro do partido, sob pena de extinção do
processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, §1º, I, do Código de Processo Civil.
Pedra Preta/MT, 29 de julho de 2020.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600066-77.2020.6.11.0045
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL
PROCESSO N. 0600066-77.2020.6.11.0045.
CLASSE PROCESSUAL: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377).
ASSUNTO PROCESSUAL: [Prestação de Contas - De Exercício Financeiro].
JUIZ ELEITORAL: MARCIO ROGÉRIO MARTINS.
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC.
RESPONSÁVEIS: LUIZ CÂNDIDO RODRIGUES PEREIRA E EMANUEL MESSIAS CLEMENTE.
Advogado do(a) REQUERENTE: GILBERTO MACHADO CUSTODIO - OAB/MT N. 6435/O.
REQUERIDO: JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE PEDRA PRETA-MT.
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro 2019 do Partido Social Cristão PSC.
Ocorre que, conforme certificado pelo Cartório Eleitoral, já tramita neste Juízo idêntica ação
(partes, causa de pedir e pedido).
Nos termo do art. 337, §3º, do Código de Processo Civil há listispendência quando se repete ação
que está em curso.
Em face do exposto, nos termo do art. 485, V, do Código de Processo Civil, JULGO extinta a
presente ação, sem resolução de mérito, em decorrência de litispendência.
Intime-se.
Cumpra-se.
Após, arquive-se o processo com anotações de praxe.
Pedra Preta/MT, 29 de julho de 2020.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600063-25.2020.6.11.0045
CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
AUTOS Nº 0600010-78.2019.6.11.0045
Vistos etc.
Ciente.
Arquive-se.
Pedra Preta/MT, 28 de julho de 2020.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
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

Ano 2020 - n. 3215

Cuiabá, segunda-feira, 03 de agosto de 2020

93

Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600023-43.2020.6.11.0045
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL
PROCESSO N. 0600023-43.2020.6.11.0045.
CLASSE PROCESSUAL: FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554).
ASSUNTO PROCESSUAL: [Filiação Partidária - Lista Especial].
JUIZ ELEITORAL: MARCIO ROGERIO MARTINS.
REQUERENTE: GABRIEL GONCALVES LOPES.
Advogado do(a) REQUERENTE: DENIVAN BALEEIRO BONADIO - OAB/MT N. 22319-0.
REQUERIDO: PODEMOS - PODE, PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL EM PEDRA PRETA/MT.
Advogado do(a) REQUERIDO: DENIVAN BALEEIRO BONADIO - OAB/MT N. 22.319-0.
DECISÃO
I A decisão recorrida foi proferida com fundamento na legislação eleitoral e entendimento
jurisprudencial, portanto não ofendeu nenhum dispositivo legal nem prejudicou pretenso direito do
recorrente. Deste modo, mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
II - Determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, para os
devidos fins e consignadas as nossas homenagens.
III Intime-se.
IV Cumpra-se.
Pedra Preta/MT, 28 de julho de 2020.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600022-58.2020.6.11.0045
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL
PROCESSO N. 0600022-58.2020.6.11.0045.
CLASSE PROCESSUAL: FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554).
ASSUNTO PROCESSUAL: [Filiação Partidária - Lista Especial].
JUIZ ELEITORAL: MARCIO ROGERIO MARTINS.
REQUERENTE: ELSON CANDIDO BARBOZA.
Advogado do(a) REQUERENTE: DENIVAN BALEEIRO BONADIO - OAB/MT N. 22319-0.
REQUERIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
EM

PEDRA

PRETA/MT,

COMISSAO

PROVISORIA

MUNICIPAL

DO

PARTIDO

77

SOLIDARIEDADE DE PEDRA PRETA.
Advogado do(a) REQUERIDO: DENIVAN BALEEIRO BONADIO - OAB/MT N. 22319-0.
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ELSON CANDIDO
BARBOZA.
O recurso foi interposto no dia 19/06/2020.
Alega o embargante contradições na sentença prolatada.
Pede que os Embargos de Declaração sejam recebidos e processados, bem como deferidos com
efeitos infringentes.
É o relatório.
Decido.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Decido.
Segundo José Jairo Gomes, os Embargos de declaração é o recurso que objetiva tornar a decisão
judicial íntegra, clara, de maneira a eliminar vícios de obscuridade e contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material que ela eventualmente possa portar. (GOMES, José Jairo. Recursos
Eleitorais. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 105)
Nos termos do art. 275, §1º, do Código Eleitoral os Embargos de Declaração serão opostos no
prazo de 3 (três) dias, contado da de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
Os Embargos foram ajuizados dentro do tríduo legal, uma vez que a sentença foi publicada no dia
19/06/2020 e o recurso oposto no dia 24/06/2020.
Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral c/c o art. 1.022 do Código de Processo Civil cabem
Embargos de Declaração nas seguintes hipóteses:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo
Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Em análise ao recurso apresentado não vislumbro na sentença atacada nenhum dos vícios
apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Não há obscuridade ou contradição a eliminar.
Não há erro material a ser corrigido, bem como omissão de ponto ou questão sobre o qual este
Juízo deva se pronunciar ou retificar.
A sentença está muito bem fundamentada, clara, íntegra, sem obscuridades e contradições.
Constatada a irresignação do autor, o recorrente pode impugnar a decisão via interposição de
Recurso ao Tribunal Regional Eleitoral.
Em face do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Pedra Preta/MT, 28 de julho de 2020.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600018-21.2020.6.11.0045
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL
PROCESSO N. 0600018-21.2020.6.11.0045
ASSUNTO: REGULARIZAÇÃO DA OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PARTIDÁRIA - EXERCÍCIO 2018.
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PC DO B.
ADVOGADO: CÁSSIO STURM SOARES OAB/RS 114.303 E SC 56.098-A.
MUNICÍPIO: PEDRA PRETA/MT.
Vistos.
Trata-se de Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Exercício Financeiro 2018 apresentado pelo PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PC DO B,
Município de Pedra Preta/MT.
Para tanto, apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos.
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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Para tanto, apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos.
Publicado o edital para impugnação das contas, transcorreu in albis o prazo concedido (ID n.
1587076).
Realizada a análise conclusiva, sobreveio parecer favorável ao conteúdo da Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, para que seja considerada, para todos os efeitos, as
contas apresentadas e aprovadas, nos termos do art. 44, inciso VIII, alínea a , da Resolução TSE
nº 23.604/2019 (ID n. 1851321).
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público opinou que, nos termos do
artigo 44, VIII, a , da Resolução TSE nº 23.604/2019, seja determinado o imediato arquivamento da
declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, prestadas e
aprovadas as respectivas contas (ID n. 1893247).
É o relatório.
Decido.
É de se frisar que emana do preceito constitucional (art. 17, III) a obrigação dos partidos políticos
de prestar contas à justiça Eleitoral, assunto este disciplinado na Lei nº 9.096/1995.
Tal diploma, em seu art. 32, estabeleceu a data de 30 de abril do ano seguinte ao exercício findo
como limite à prestação regular das contas.
Cabe à agremiação partidária manter escrituração contábil regular nos moldes preconizados pela
legislação nacional de demais normativos aplicados ao caso:
Lei nº 9.096/95, Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e
municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de
suas receitas e destinação de suas despesas.
Com o advento da Lei nº 13.831/2019, o partido político que não tenha recebido recursos
financeiros, bem como adquirido bens estimáveis em dinheiro, está desobrigado de apresentar
prestação de contas formal, podendo, somente, apresentar declaração firmada pelo responsável
do partido de que o mesmo não teve movimentação no exercício respectivo, conforme dispõe o
artigo 32 da Lei nº 9.096/95, em seu § 4º:
Art. 32...
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e
de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu fundo partidário no exercício
em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro, e ainda, não há registro de
recebimento de bens estimáveis em dinheiro.
Ante os fundamentos expostos, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e determino o
arquivamento da presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada
pelo PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PC DO B, de PEDRA PRETA/MT, referente ao exercício
de 2018, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS as respectivas
contas, com fulcro no art. 44, VIII, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
P. R.C.I.
Ciência ao Ministério Público
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Pedra Preta/MT, 29 de julho de 2020.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
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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MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600017-36.2020.6.11.0045
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL
PROCESSO N. 0600017-36.2020.6.11.0045.
CLASSE PROCESSUAL: PETIÇÃO CÍVEL (241).
ASSUNTO PROCESSUAL: [Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de
Prestação de Contas].
JUIZ ELEITORAL: MARCIO ROGÉRIO MARTINS.
REQUERENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B,
ROGÉRIO MARQUES DA SILVA, SANDRA MARIA MONTEIRO DE ARAUJO SOUZA.
Advogado do(a) REQUERENTE: CÁSSIO STURM SOARES - OAB/RS N. 114303.
REQUERIDO: JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE PEDRA PRETA MT.
Vistos.
Trata-se de Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Exercício Financeiro 2017 apresentado pelo PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B,
Município de Pedra Preta/MT.
Para tanto, apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos.
Publicado o edital para impugnação das contas, transcorreu in albis o prazo concedido (ID n.
1587208).
Realizada a análise conclusiva, sobreveio parecer favorável ao conteúdo da Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, para que seja considerada, para todos os efeitos, as
contas apresentadas e aprovadas, nos termos do art. 44, inciso VIII, alínea a , da Resolução TSE
nº 23.604/2019 (ID n. 1851522).
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público opinou que, nos termos do
artigo 44, VIII, a , da Resolução TSE nº 23.604/2019, seja determinado o imediato arquivamento da
declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, prestadas e
aprovadas as respectivas contas (ID n. 1893241).
É o relatório.
Decido.
É de se frisar que emana de preceito constitucional a obrigação dos partidos políticos de prestar
contas à justiça Eleitoral (CF, art. 17, III), assunto este disciplinado no art. 32 da Lei nº 9.096/1995.
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa
humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.
Com as alterações promovidas pela Lei nº 13.831/2019, o art, 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 passou a
dispor que:
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e
de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou

demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu fundo partidário no exercício
em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro, e ainda, não há registro de
recebimento de bens estimáveis em dinheiro.
Logo, há de se homologar a Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada
pela agremiação partidária.
Ante os fundamentos expostos, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e determino o
arquivamento da presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada
pelo PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B, de PEDRA PRETA/MT, referente ao
exercício de 2017, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS as
respectivas contas, com fulcro no art. 44, VIII, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
P. R.C.I.
Ciência ao Ministério Público
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Pedra Preta/MT, 29 de julho de 2020.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600015-66.2020.6.11.0045
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL
PROCESSO Nº 0600015-66.2020.6.11.0045
ASSUNTO: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
INTERESSADO: REPUBLICANOS.
ADVOGADO: DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB/MT Nº 11.094/O.
MUNICÍPIO: ALTO GARÇAS/MT.
Vistos.
Trata-se de Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Exercício Financeiro 2016 apresentado pelos REPUBLICANOS, Município de Alto Garças.
Para tanto, apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos.
Publicado o edital para impugnação das contas, transcorreu in albis o prazo concedido (ID n.
1844909).
Realizada a análise conclusiva, sobreveio parecer favorável ao conteúdo da Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, para que seja considerada, para todos os efeitos, as
contas apresentadas e aprovadas, nos termos do art. 44, inciso VIII, alínea a , da Resolução TSE
nº 23.604/2019 (ID n. 1851140).
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público opinou que, nos termos do
artigo 44, VIII, a , da Resolução TSE nº 23.604/2019, seja determinado o imediato arquivamento da
declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, prestadas e
aprovadas as respectivas contas (ID n. 1893234).
É o relatório.
Decido.
É de se frisar que emana do preceito constitucional (art. 17, III) a obrigação dos partidos políticos
de prestar contas à justiça Eleitoral, assunto este disciplinado na Lei nº 9.096/1995.
Tal diploma, em seu art. 32, estabeleceu a data de 30 de abril do ano seguinte ao exercício findo
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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Tal diploma, em seu art. 32, estabeleceu a data de 30 de abril do ano seguinte ao exercício findo
como limite à prestação regular das contas.
Cabe à agremiação partidária manter escrituração contábil regular nos moldes preconizados pela
legislação nacional de demais normativos aplicados ao caso:
Lei nº 9.096/95, Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e
municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de
suas receitas e destinação de suas despesas.
Com o advento da Lei nº 13.831/2019, o partido político que não tenha recebido recursos
financeiros, bem como adquirido bens estimáveis em dinheiro, está desobrigado de apresentar
prestação de contas formal, podendo, somente, apresentar declaração firmada pelo responsável
do partido de que o mesmo não teve movimentação no exercício respectivo, conforme dispõe o
artigo 32 da Lei nº 9.096/95, em seu § 4º:
Art. 32...
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e
de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu fundo partidário no exercício
em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro, e ainda, não há registro de
recebimento de bens estimáveis em dinheiro.
Ante os fundamentos expostos, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e determino o
arquivamento da presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada
pelos REPUBLICANOS, de ALTO GARÇAS/MT, referente ao exercício de 2018, considerando,
para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS as respectivas contas, com fulcro no
art. 44, VIII, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
P. R.C.I.
Ciência ao Ministério Público
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Pedra Preta/MT, 28 de julho de 2020.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600014-81.2020.6.11.0045
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL
PROCESSO Nº 0600014-81.2020.6.11.0045
ASSUNTO: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
INTERESSADO: REPUBLICANOS.
ADVOGADO: DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB/MT Nº 11.094/O.
MUNICÍPIO: ALTO GARÇAS/MT.
Vistos.
Trata-se de Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Exercício Financeiro 2017 apresentado pelos REPUBLICANOS, Município de Alto Garças.
Para tanto, apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos.
Publicado o edital para impugnação das contas, transcorreu in albis o prazo concedido (ID n.
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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Publicado o edital para impugnação das contas, transcorreu in albis o prazo concedido (ID n.
1844901).
Realizada a análise conclusiva, sobreveio parecer favorável ao conteúdo da Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, para que seja considerada, para todos os efeitos, as
contas apresentadas e aprovadas, nos termos do art. 44, inciso VIII, alínea a , da Resolução TSE
nº 23.604/2019 (ID n. 1851128).
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público opinou que, nos termos do
artigo 44, VIII, a , da Resolução TSE nº 23.604/2019, seja determinado o imediato arquivamento da
declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, prestadas e
aprovadas as respectivas contas (ID n. 1893228).
É o relatório.
Decido.
É de se frisar que emana do preceito constitucional (art. 17, III) a obrigação dos partidos políticos
de prestar contas à justiça Eleitoral, assunto este disciplinado na Lei nº 9.096/1995.
Tal diploma, em seu art. 32, estabeleceu a data de 30 de abril do ano seguinte ao exercício findo
como limite à prestação regular das contas.
Cabe à agremiação partidária manter escrituração contábil regular nos moldes preconizados pela
legislação nacional de demais normativos aplicados ao caso:
Lei nº 9.096/95, Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e
municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de
suas receitas e destinação de suas despesas.
Com o advento da Lei nº 13.831/2019, o partido político que não tenha recebido recursos
financeiros, bem como adquirido bens estimáveis em dinheiro, está desobrigado de apresentar
prestação de contas formal, podendo, somente, apresentar declaração firmada pelo responsável
do partido de que o mesmo não teve movimentação no exercício respectivo, conforme dispõe o
artigo 32 da Lei nº 9.096/95, em seu § 4º:
Art. 32...
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e
de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu fundo partidário no exercício
em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro, e ainda, não há registro de
recebimento de bens estimáveis em dinheiro.
Ante os fundamentos expostos, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e determino o
arquivamento da presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada
pelos REPUBLICANOS, de ALTO GARÇAS/MT, referente ao exercício de 2017, considerando,
para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS as respectivas contas, com fulcro no
art. 44, VIII, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
P. R.C.I.
Ciência ao Ministério Público
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Pedra Preta/MT, 28 de julho de 2020.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600013-96.2020.6.11.0045
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL
PROCESSO Nº 0600013-96.2020.6.11.0045
ASSUNTO: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
INTERESSADO: REPUBLICANOS.
ADVOGADO: DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB/MT Nº 11.094/O.
MUNICÍPIO: ALTO GARÇAS/MT.
Vistos.
Trata-se de Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Exercício Financeiro 2016 apresentado pelos REPUBLICANOS, Município de Alto Garças.
Para tanto, apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos.
Publicado o edital para impugnação das contas, transcorreu in albis o prazo concedido (ID n.
1581661).
Realizada a análise conclusiva, sobreveio parecer favorável ao conteúdo da Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, para que seja considerada, para todos os efeitos, as
contas apresentadas e aprovadas, nos termos do art. 44, inciso VIII, alínea a , da Resolução TSE
nº 23.604/2019 (ID n. 1851106).
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público opinou que, nos termos do
artigo 44, VIII, a , da Resolução TSE nº 23.604/2019, seja determinado o imediato arquivamento da
declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, prestadas e
aprovadas as respectivas contas.
É o relatório.
Decido.
É de se frisar que emana do preceito constitucional (art. 17, III) a obrigação dos partidos políticos
de prestar contas à justiça Eleitoral, assunto este disciplinado na Lei nº 9.096/1995.
Tal diploma, em seu art. 32, estabeleceu a data de 30 de abril do ano seguinte ao exercício findo
como limite à prestação regular das contas.
Cabe à agremiação partidária manter escrituração contábil regular nos moldes preconizados pela
legislação nacional de demais normativos aplicados ao caso:
Lei nº 9.096/95, Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e
municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de
suas receitas e destinação de suas despesas.
Com o advento da Lei nº 13.831/2019, o partido político que não tenha recebido recursos
financeiros, bem como adquirido bens estimáveis em dinheiro, está desobrigado de apresentar
prestação de contas formal, podendo, somente, apresentar declaração firmada pelo responsável
do partido de que o mesmo não teve movimentação no exercício respectivo, conforme dispõe o
artigo 32 da Lei nº 9.096/95, em seu § 4º:
Art. 32...
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e
de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu fundo partidário no exercício
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu fundo partidário no exercício
em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro, e ainda, não há registro de
recebimento de bens estimáveis em dinheiro.
Ante os fundamentos expostos, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e determino o
arquivamento da presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada
pelos REPUBLICANOS, de ALTO GARÇAS/MT, referente ao exercício de 2016, considerando,
para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS as respectivas contas, com fulcro no
art. 44, VIII, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
P. R.C.I.
Ciência ao Ministério Público
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Pedra Preta/MT, 28 de julho de 2020.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600012-14.2020.6.11.0045
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL
PROCESSO N. 0600012-14.2020.6.11.0045.
CLASSE PROCESSUAL: PETIÇÃO CÍVEL (241).
ASSUNTO PROCESSUAL: [Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de
Prestação de Contas].
JUIZ ELEITORAL: MARCIO ROGERIO MARTINS.
RESPONSÁVEL: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, ADILTON DOMINGOS
SACHETTI, ANDERSON VIDAL DOS SANTOS.
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O.
REQUERIDO: JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE PEDRA PRETA MT.
Vistos.
Trata-se de Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Exercício Financeiro 2015 apresentado pelo REPUBLICANOS, Município de Alto Garças/MT.
Para tanto, apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos.
Publicado o edital para impugnação das contas, transcorreu in albis o prazo concedido (ID n.
1581010).
Realizada a análise conclusiva, sobreveio parecer favorável ao conteúdo da Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, para que seja considerada, para todos os efeitos, as
contas apresentadas e aprovadas, nos termos do art. 44, inciso VIII, alínea a , da Resolução TSE
nº 23.604/2019 (ID n. 1850937).
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público opinou que, nos termos do
artigo 44, VIII, a , da Resolução TSE nº 23.604/2019, seja determinado o imediato arquivamento da
declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, prestadas e
aprovadas as respectivas contas (ID n. 1893222).
É o relatório.
Decido.
É de se frisar que emana de preceito constitucional a obrigação dos partidos políticos de prestar
contas à justiça Eleitoral (CF, art. 17, III), assunto este disciplinado no art. 32 da Lei nº 9.096/1995.

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa
humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.
Com as alterações promovidas pela Lei nº 13.831/2019, o art, 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 passou a
dispor que:
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e
de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu fundo partidário no exercício
em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro, e ainda, não há registro de
recebimento de bens estimáveis em dinheiro.
Logo, há de se homologar a Declaração de Ausência de Movimentação Financeira apresentada
pela agremiação partidária.
Ante os fundamentos expostos, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e determino o
arquivamento da presente Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada
pelo REPUBLICANOS, de ALTO GARÇAS/MT, referente ao exercício de 2015, considerando, para
todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS as respectivas contas, com fulcro no art. 44,
VIII, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
P. R.C.I.
Ciência ao Ministério Público
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Pedra Preta/MT, 29 de julho de 2020.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600077-09.2020.6.11.0045
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DA 45ª ZONA ELEITORAL
PROCESSO N. 0600077-09.2020.6.11.0045.
CLASSE PROCESSUAL: INQUÉRITO POLICIAL (279).
ASSUNTO PROCESSUAL: [Falsidade Ideológica].
JUIZ ELEITORAL: MARCIO ROGERIO MARTINS.
AUTOR: DPF/ROO/MT.
INVESTIGADO: A VERIFICAR.
Vistos etc.
Acolho o pedido do Ministério Público Eleitoral (ID n. 2933490) e concedo a dilação de prazo por
90 (sessenta) dias a fim de que sejam realizadas diligências necessárias à conclusão das
investigações.
Encaminhe-se os autos em epígrafe à Delegacia Regional da Polícia Federal em Rondonópolis MT.
Cumpra-se.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Cumpra-se.
Pedra Preta/MT, 29 de julho de 2020.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

ATOS DA 48ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 26/2020 (REPUBLICAÇÃO)
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 48ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que consta em
andamento neste Cartório Eleitoral, os processos abaixo listados, que tratam de pedidos de
regularização que constam DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA apresentada por partido político de Juruena/MT, referente ao ano de 2019, as quais
poderão, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste edital, ser impugnado por
qualquer interessado, nos termos do art. 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Faz saber, ainda que, eventual impugnação deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
MUNICÍPIO JURUENA/MT
Partido

Processo nº

Político

Município

PSB

06000695.2020.6.11.0048

Município Advogado
Juruena

EDMILSON VASCONCELOS DE
MORAES OAB/MT 8548

Exercício
2019

E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo Senhor
Juiz Eleitoral publicar o presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e fixasse no átrio do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Cotriguaçu - MT, aos trinta dias do mês de
julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Ítalo José Scolari Cararo, _________, Chefe de Cartório,
digitei e conferi o presente edital. Assinado por:
ÍTALO JOSÉ SCOLARI CARARO
Chefe de Cartório
Portaria nº 05/2016

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600038-03.2020.6.11.0048
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
JUÍZO DA 48ª ZONA ELEITORAL
Rua Ingrid Eggert, n.º 214, Vila Nova, CEP: 78330-000, Cotriguaçu/MT
TEL.: (66) 3555 1660 e-mail zona48@tre-mt.jus.br
MANDADO DE INTIMAÇÃO N.º 10/2020
Processo: 0600038-03.2020.6.11.0048
Assunto: Prestação de Contas Anuais
Interessado: PSD - Juruena
Advogado: Carlos Murelli Ferreira Oliveira OAB MT11681/O
O Exmo. Sr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, Juiz Eleitoral da 48ª Zona, no uso de suas atribuições
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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O Exmo. Sr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, Juiz Eleitoral da 48ª Zona, no uso de suas atribuições
legais e na forma da lei: determina à INTIMAÇÃO, por meio de seu advogado devidamente
constituído, do Partido Social Democrático de Juruena para:
1) No prazo de 03 (três) JUNTAR aos autos a prestação de contas anuais as quais ficou ausente
quando foi protocolada.
Cumpra-se nos termos da lei.
Cotriguaçu/MT,31 de julho de 2020.
Ítalo José Scolari Cararo
Chefe Do Cartório 48°ZE
Autorizado pela Portaria n. 05/2016

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO Nº: PJE 0600001-70.2020.6.11.0049 - PETCIV
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
PROCESSO Nº: PJe 0600001-70.2020.6.11.0049 - PetCiv
ASSUNTO: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PSDB - VÁRZEA GRANDE
ADVOGADOS:
ROBELIA DA SILVA MENEZES - OAB/MT 23.212/O
JOSÉ ANTONIO ROSA - OAB/MT 5.493/O
MARCELO ESTEVES LIMA - OAB/MT 7.692/O
CNPJ: 01.286.423/0001-82

Nº CONTROLE: P45000491677MT1255916

DATA ENTREGA: 02/01/2020 às 18:39

DATA GERAÇÃO: 28/07/2020 às 12:28:40

TIPO: FINAL
PARECER TÉCNICO PRELIMINAR
NOTA: Em função das tabelas presentes neste parecer técnico preliminar, indispensáveis à
completa e criteriosa análise das contas, o arquivo completo do parecer está disponibilizado no
repositório de arquivos do TRE-MT, devendo ser acessado no link abaixo:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/conta_partidaria-psdb-varzea_grande-201820200731095810367-d69252483183584263bba69326efa44d.pdf.
Várzea Grande/MT, 30 de julho de 2020.
MARCIO NEI RIBEIRO
Técnico Judiciário

ATOS DA 51ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600036-12.2020.6.11.0055
JUSTIÇA ELEITORAL 051ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600036-12.2020.6.11.0055 / 051ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
REQUERENTE: COMITE MUNICIPAL DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DE CUIABA
RESPONSÁVEL: MARILANE ALVES COSTA, IVANE INEZ PIAIA
Advogados do(a) REQUERENTE: CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - MT19856/O, ESTACIO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Advogados do(a) REQUERENTE: CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - MT19856/O, ESTACIO
CHAVES DE SOUZA - MT19825/O Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ESTACIO CHAVES DE
SOUZA - MT19825/O Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ESTACIO CHAVES DE SOUZA MT19825/O
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas relativas às eleições de 2016 apresentada extemporaneamente
pelo Diretório Municipal do Pcdo B, de Cuiabá/MT, que teve contra si as contas de campanha
declaradas não prestadas.
A análise técnica das contas foi emitido no sentido da regularização da situação cadastral do
requerente, nos termos da Resolução-TSE nº 23.463/2015 (ID 2857829).
O parecer oferecido pelo Ministério Público Eleitoral adotou idêntica conclusão (ID 2880418).
É o relatório. Decido.
Nas eleições de 2016, coube à Resolução-TSE nº 23.463/2015 disciplinar as prestações de contas
de campanha dos diretórios municipais, exigindo, em seu art. 73, a efetiva apresentação das
contas de campanha para o restabelecimento do direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário de agremiações políticas que tiveram contra si sentença declaratória de contas não
prestadas transitada em julgado. O citado normativo prescreve que o pedido de regularização deve
ser instruído com os dados e documentos descritos no seu art. 48, sendo os dados da prestação
enviados pelo sistema eletrônico mencionado no art. 49.
Conforme jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, cristalizada inclusive no art. 73
da Resolução-TSE nº 23.463/2015, descabe a este Juízo proferir novo pronunciamento judicial
acerca do mérito das contas apresentadas extemporaneamente, haja vista já existir coisa julgada
quanto à não apresentação. O presente procedimento serve, portanto, apenas para fins de
divulgação e de regularização do eleitor no cadastro nacional.
Em razão disso, o órgão jurisdicional não aprecia o mérito das contas, limitando-se a uma análise
formal perfunctória dos dados e documentos apresentados, na conformidade dos artigos acima
referenciados.
No caso sob análise, conforme sobressai do parecer técnico, não houve apresentação do extrato
da conta bancária a que alude a legislação, criada com o objetivo específico de trânsito dos
recursos de campanha. A justificativa encontrada para a ausência do documento foi a inexistência
de abertura da própria conta bancária, diante da alegada e comprovada inocorrência de
movimentação financeira.
Não se pode negar que a abertura de conta bancária representava obrigação legal da requerente.
Contudo, cuida-se de desconformidade cujo saneamento é, nessa altura, inexequível. Exigi-lo,
neste momento, significaria tornar a sanção do requerente perpétua, em flagrante ofensa à
Constituição da República.
De fato, não se pode indeferir o pedido de regularização, no caso presente, com fundamento
exclusivo na citada pendência, mais ainda quando considerada a ausência de movimentação
financeira.
De qualquer forma, a irregularidade não foi, no contexto mencionado, capaz de comprometer a
regularidade dos documentos apresentados pelo requerente, o que motivou a avaliação favorável
do parecer técnico e do Ministério Público.
Assim, como nos autos não há elementos de convicção de que os dados apresentados não
refletem a realidade, e à míngua de indícios que afastem sua fidedignidade, deve-se aceitá-los
como verdadeiros.
Por todo o exposto, considero apresentadas as contas das eleições de 2016 do Diretório Municipal
do Partido Comunista do Brasil, para fins de divulgação e de restabelecimento do direito de
recebimento da cota do Fundo Partidário.
Em razão do decidido, determino a comunicação dos diretórios superiores e o lançamento
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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recebimento da cota do Fundo Partidário.
Em razão do decidido, determino a comunicação dos diretórios superiores e o lançamento
correspondente no SICO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquive-se, com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Jorge Alexandre Martins Ferreira Juz Eleitoral 51ª ZE/MT

PROCESSO 0600012-81.2020.6.11.0055
JUSTIÇA ELEITORAL 051ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600012-81.2020.6.11.0055 / 051ª ZONA
ELEITORAL DE CUIABÁ MT
REQUERENTE: MARCIO ROBERTO CARRETO PARDAL
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIANA DA CUNHA PEREIRA - MT16214/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas relativas às eleições de 2016 apresentada extemporaneamente
pelo candidato ao cargo de vereador por Cuiabá/MT Márcio Roberto Carreto Pardal, o qual teve
contra si as contas declaradas não prestadas.
A análise técnica das contas foi emitido no sentido da regularização da situação cadastral do
requerente, nos termos da Resolução-TSE nº 23.463/2015 (ID 2851226).
O parecer oferecido pelo Ministério Público Eleitoral adotou idêntica conclusão (ID 28811333).
É o relatório. Decido.
Nas eleições de 2016, coube à Resolução-TSE nº 23.463/2015 disciplinar as prestações de contas
dos candidatos, exigindo, em seu art. 73, a efetiva apresentação das contas de campanha para
regularização cadastral de quem teve contra si sentença declaratória de contas não prestadas
transitada em julgado. O citado normativo prescreve que o pedido de regularização deve ser
instruído com os dados e documentos descritos no seu art. 48, sendo os dados da prestação
enviados pelo sistema eletrônico mencionado no art. 49.
Conforme jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, cristalizada inclusive no art. 73
da Resolução-TSE nº 23.463/2015, descabe a este Juízo proferir novo pronunciamento judicial
acerca do mérito das contas apresentadas extemporaneamente, haja vista já existir coisa julgada
quanto à não apresentação. O presente procedimento serve, portanto, apenas para fins de
divulgação e de regularização do eleitor no cadastro nacional.
Em razão disso, o órgão jurisdicional não aprecia o mérito das contas, limitando-se a uma análise
formal perfunctória dos dados e documentos apresentados, na conformidade dos artigos acima
referenciados.
No caso sob análise, conforme sobressai do parecer técnico, não houve apresentação do extrato
da conta bancária a que alude a legislação, criada com o objetivo específico de trânsito dos
recursos de campanha. A justificativa encontrada para a ausência do documento foi a inexistência
de abertura da própria conta bancária, diante da alegada e comprovada inocorrência de
movimentação financeira.
Não se pode negar que a abertura de conta bancária representava obrigação legal do requerente.
Contudo, cuida-se de desconformidade cujo saneamento é, nessa altura, inexequível. Exigi-lo,
neste momento, significaria tornar a sanção do requerente perpétua, em flagrante ofensa à
Constituição da República.
De fato, não se pode indeferir o pedido de regularização, no caso presente, com fundamento
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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De fato, não se pode indeferir o pedido de regularização, no caso presente, com fundamento
exclusivo na citada pendência, mais ainda quando considerada a ausência de movimentação
financeira.
De qualquer forma, a irregularidade não foi, no contexto mencionado, capaz de comprometer a
regularidade dos documentos apresentados pelo requerente, o que motivou a avaliação favorável
do parecer técnico e do Ministério Público.
Assim, como nos autos não há elementos de convicção de que os dados apresentados não
refletem a realidade, e à míngua de indícios que afastem sua fidedignidade, deve-se aceitá-los
como verdadeiros.
Por todo o exposto, considero apresentadas as contas das eleições de 2016 do candidato Márcio
Roberto Carreto Pardal, para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral, e
determino o lançamento do ASE 272 apresentação das contas - motivo 2 (extemporânea) - no
cadastro eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquive-se, com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Jorge Alexandre Martins Ferreira
Juiz Eleitoral 51ª ZE/MT

PROCESSO 0600028-47.2020.6.11.0051
JUSTIÇA ELEITORAL 051ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600028-47.2020.6.11.0051 / 051ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
REQUERENTE: MARIA DA COSTA MAGALHAES
Advogado do(a) REQUERENTE: ESTACIO CHAVES DE SOUZA - MT19825/O
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas relativas às eleições de 2016 apresentada extemporaneamente
pela candidata ao cargo de vereadora por Cuiabá/MT, Maria da Costa Magalhães, a qual teve
contra si as contas declaradas não prestadas.
A análise técnica das contas foi emitido no sentido da regularização da situação cadastral do
requerente, nos termos da Resolução-TSE nº 23.463/2015 (ID 2855415).
O parecer oferecido pelo Ministério Público Eleitoral adotou idêntica conclusão (ID 2881057).
É o relatório. Decido.
Nas eleições de 2016, coube à Resolução-TSE nº 23.463/2015 disciplinar as prestações de contas
dos candidatos, exigindo, em seu art. 73, a efetiva apresentação das contas de campanha para
regularização cadastral de quem teve contra si sentença declaratória de contas não prestadas
transitada em julgado. O citado normativo prescreve que o pedido de regularização deve ser
instruído com os dados e documentos descritos no seu art. 48, sendo os dados da prestação
enviados pelo sistema eletrônico mencionado no art. 49.
Conforme jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, cristalizada inclusive no art. 73
da Resolução-TSE nº 23.463/2015, descabe a este Juízo proferir novo pronunciamento judicial
acerca do mérito das contas apresentadas extemporaneamente, haja vista já existir coisa julgada
quanto à não apresentação. O presente procedimento serve, portanto, apenas para fins de
divulgação e de regularização do eleitor no cadastro nacional.
Em razão disso, o órgão jurisdicional não aprecia o mérito das contas, limitando-se a uma análise
formal perfunctória dos dados e documentos apresentados, na conformidade dos artigos acima
referenciados.
No caso sob análise, conforme sobressai do parecer técnico, não houve apresentação do extrato
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 caso sob análise, conforme sobressai do parecer técnico, não houve apresentação do extrato
da conta bancária a que alude a legislação, criada com o objetivo específico de trânsito dos
recursos de campanha. A justificativa encontrada para a ausência do documento foi a inexistência
de abertura da própria conta bancária, diante da alegada e comprovada inocorrência de
movimentação financeira.
Não se pode negar que a abertura de conta bancária representava obrigação legal da requerente.
Contudo, cuida-se de desconformidade cujo saneamento é, nessa altura, inexequível. Exigi-lo,
neste momento, significaria tornar a sanção do requerente perpétua, em flagrante ofensa à
Constituição da República.
De fato, não se pode indeferir o pedido de regularização, no caso presente, com fundamento
exclusivo na citada pendência, mais ainda quando considerada a ausência de movimentação
financeira.
De qualquer forma, a irregularidade não foi, no contexto mencionado, capaz de comprometer a
regularidade dos documentos apresentados pelo requerente, o que motivou a avaliação favorável
do parecer técnico e do Ministério Público.
Assim, como nos autos não há elementos de convicção de que os dados apresentados não
refletem a realidade, e à míngua de indícios que afastem sua fidedignidade, deve-se aceitá-los
como verdadeiros.
Por todo o exposto, considero apresentadas as contas das eleições de 2016 da candidata Mária da
Costa Magalhães, para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral, e determino o
lançamento do ASE 272 apresentação das contas - motivo 2 (extemporânea) - no cadastro
eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquive-se, com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz Eleitoral 51ª ZE/MT

ATOS DA 52ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N° 24/2020
De ordem da Excelentíssima Senhora LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI, MMª. Juíza desta 52ª
Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que os partidos
políticos, abaixo relacionados, por meio dos seus representantes, apresentaram declaração de
ausência de movimentação de recursos referente ao exercício financeiro de 2018:
PARTIDO REPRESENTANTE

MUNICÍPIO

PSD

RIO BRANCO 0600239-42.2020.6.11.0000

NILSON RAIMUNDO DE FREITAS

PROCESSO PJe

Ficam, neste mesmo ato, intimados os interessados para, querendo, interporem no prazo de 03
(três) dias, contados desta publicação, impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período recurso.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Juíza Eleitoral a publicação
do presente edital no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, aos 31 dias do mês de julho
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Dado e passado, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, aos 31 dias do mês de julho
de dois mil e vinte.
LUMIERI MARTINS RECH
Chefe de Cartório

ATOS DA 53ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0000005-55.2016.6.11.0031
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL
REPRESENTAÇÃO nº 0000005-55.2016.6.11.0031
REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REPRESENTADO: DENIR PERIN
Advogados do(a) REPRESENTADO: WILMAR JACOB - PR10311, AGUEDA DOROTEIA
DOMANSKI JACOB, BRUNO ALEXANDRE CHAGAS - GO53618, ALEXANDRE CESAR LUCAS MT15026
Juiz(a): Dr(a). THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
EDITAL Nº29/2020
Torna pública a migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos (SADP) para o Processo Judicial Eletrônico (PJe).
O Juiz da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, no uso
de suas atribuições legais, 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 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.
Eu, Tiago Lima Magalhães da Cunha, que digitei e subscrevi, com fulcro na Portaria nº 05/2015
/53ªZE.
Querência/MT, 30 de julho de 2020
TIAGO LIMA MAGALHAES DA CUNHA
Cartório da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso

PROCESSO 0000039-93.2017.6.11.0031
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL
REPRESENTAÇÃO nº 0000039-93.2017.6.11.0031
REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REPRESENTADO: [SIGILOSO]
Advogado do REPRESENTADO: UGLEMISON CERGIO MATEUS SILVA -OAB GO44603
Juiz(a): Dr(a). THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
EDITAL Nº 24/2020
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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EDITAL Nº 24/2020
Torna pública a migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos (SADP) para o Processo Judicial Eletrônico (PJe).
O Juiz da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, no uso
de suas atribuições legais, 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 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.
Eu, Tiago Lima Magalhães da Cunha, que digitei e subscrevi, com fulcro na Portaria nº 05/2015
/53ªZE.
Querência/MT, 30 de julho de 2020
TIAGO LIMA MAGALHAES DA CUNHA
Cartório da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso

PROCESSO 0000040-78.2017.6.11.0031
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL
REPRESENTAÇÃO nº 0000040-78.2017.6.11.0031
REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REPRESENTADO:[SIGILOSO]
Advogado do(a) REPRESENTADO: CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - MT15198
Juiz(a): Dr(a). THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
EDITAL Nº26/2020
Torna pública a migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos (SADP) para o Processo Judicial Eletrônico (PJe).
O Juiz da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, no uso
de suas atribuições legais, 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 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.
Eu, Tiago Lima Magalhães da Cunha, que digitei e subscrevi, com fulcro na Portaria nº 05/2015
/53ªZE.
Querência/MT, 30 de julho de 2020
TIAGO LIMA MAGALHAES DA CUNHA
Cartório da 53ª 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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Cartório da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso

PROCESSO 0000042-48.2017.6.11.0031
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL
REPRESENTAÇÃO nº 0000042-48.2017.6.11.0031
REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REPRESENTADO: [SIGILOSO]
Advogado do(a) REPRESENTADO: TIAGO DA SILVA MACHADO - MT17908/O
Juiz: Dr. THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
EDITAL Nº 25/2020
Torna pública a migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos (SADP) para o Processo Judicial Eletrônico (PJe).
O Juiz da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, no uso
de suas atribuições legais, 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 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.
Eu, Tiago Lima Magalhães da Cunha, que digitei e subscrevi, com fulcro na Portaria nº 05/2015
/53ªZE.
Querência/MT, 30 de julho de 2020
TIAGO LIMA MAGALHAES DA CUNHA
Cartório da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso

PROCESSO 0000050-25.2017.6.11.0031
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL
REPRESENTAÇÃO nº 0000050-25.2017.6.11.0031
REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REPRESENTADO: [SIGILOSO]
Advogado do(a) REPRESENTADO: CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI -MT15198
Juiz(a): Dr(a). THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
EDITAL Nº27/2020
Torna pública a migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos (SADP) para o Processo Judicial Eletrônico (PJe).
O Juiz da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, no uso
de suas atribuições legais, 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
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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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 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.
Eu, Tiago Lima Magalhães da Cunha, que digitei e subscrevi, com fulcro na Portaria nº 05/2015
/53ªZE.
Querência/MT, 30 de julho de 2020
TIAGO LIMA MAGALHAES DA CUNHA
Cartório da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso

PROCESSO 0000005-52.2017.6.11.0053
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL
AÇÃO PENAL ELEITORAL nº 0000005-52.2017.6.11.0053
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: ORISMAR PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) REU: BRUNO ALEXANDRE CHAGAS - GO53618
Juiz(a): Dr(a). THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
EDITAL Nº33/2020
Torna pública a migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos (SADP) para o Processo Judicial Eletrônico (PJe).
O Juiz da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, no uso
de suas atribuições legais, 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 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.
Eu, Tiago Lima Magalhães da Cunha, que digitei e subscrevi, com fulcro na Portaria nº 05/2015
/53ªZE.
Querência/MT, 30 de julho de 2020
TIAGO LIMA MAGALHAES DA CUNHA
Cartório da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso

PROCESSO 0000266-51.2016.6.11.0053
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº 0000266-51.2016.6.11.0053
REPRESENTANTE: MARCOS ROBERTO REINERT, MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA,
COLIGAÇÃO CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA
Advogado do(a) REPRESENTANTE: MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN -MT11116
REPRESENTADO: JOEL FERREIRA, EDMARCIO MOREIRA DA SILVA, COLIGAÇÃO
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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REPRESENTADO: JOEL FERREIRA, EDMARCIO MOREIRA DA SILVA, COLIGAÇÃO
TRABALHANDO E AVANÇANDO, UNIDOS POR BOM JESUS
Advogados do(a) REPRESENTADO: ROBELIA DA SILVA MENEZES - MT23212/O, CRISTIANO
DE ALMEIDA COSTA - MT16921/O, JOSE ANTONIO ROSA - MT5493/O, MARIA HELENA SILVA
ROSA -MT22168
Juiz(a): Dr(a). THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
EDITAL Nº32/2020
Torna pública a migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos (SADP) para o Processo Judicial Eletrônico (PJe).
O Juiz da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, no uso
de suas atribuições legais, 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 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.
Eu, Tiago Lima Magalhães da Cunha, que digitei e subscrevi, com fulcro na Portaria nº 05/2015
/53ªZE.
Querência/MT, 30 de julho de 2020
TIAGO LIMA MAGALHAES DA CUNHA
Cartório da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso

PROCESSO 0000271-73.2016.6.11.0053
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL
REPRESENTAÇÃO nº 0000271-73.2016.6.11.0053
REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REPRESENTADO: JOEL FERREIRA
Advogados do(a) REPRESENTADO: ROBELIA DA SILVA MENEZES - MT23212/O, LUCIANO
ROSA DA SILVA -MT7860, MARIA HELENA SILVA ROSA -MT22168, JOSE ANTONIO ROSA MT5493/O, CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA - MT16921/O
Juiz(a): Dr(a). THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
EDITAL Nº31/2020
Torna pública a migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos (SADP) para o Processo Judicial Eletrônico (PJe).
O Juiz da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, no uso
de suas atribuições legais, 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 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
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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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.
Eu, Tiago Lima Magalhães da Cunha, que digitei e subscrevi, com fulcro na Portaria nº 05/2015
/53ªZE.
Querência/MT, 30 de julho de 2020
TIAGO LIMA MAGALHAES DA CUNHA
Cartório da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso

PROCESSO 0000479-57.2016.6.11.0053
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº 0000479-57.2016.6.11.0053
REPRESENTANTE: DALMA NERIA MARIA DE MORAIS, MARCOS ROBERTO REINERT,
MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA, COLIGAÇÃO CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA
Advogado do(a) REPRESENTANTE: MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN -MT11116
REPRESENTADO: FABIO BARBOSA XAVIER, JOEL FERREIRA, EDMARCIO MOREIRA DA
SILVA, COLIGAÇÃO TRABALHANDO E AVANÇANDO, UNIDOS POR BOM JESUS
Advogados do(a) REPRESENTADO: LUCIANO ROSA DA SILVA -MT7860, MARIA HELENA
SILVA ROSA -MT22168, JOSE ANTONIO ROSA - MT5493/O, CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA
- MT16921/O
Juiz(a): Dr(a). THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
EDITAL Nº30/2020
Torna pública a migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos (SADP) para o Processo Judicial Eletrônico (PJe).
O Juiz da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, no uso
de suas atribuições legais, 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 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.
Eu, Tiago Lima Magalhães da Cunha, que digitei e subscrevi, com fulcro na Portaria nº 05/2015
/53ªZE.
Querência/MT, 30 de julho de 2020
TIAGO LIMA MAGALHAES DA CUNHA
Cartório da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso

PROCESSO 0000493-10.2016.6.11.0031
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº 0000493-10.2016.6.11.0031
REPRESENTANTE: GILMAR REINOLDO WENTZ, LUZIMAR PEREIRA LUZ, COLIGAÇÃO "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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REPRESENTANTE: GILMAR REINOLDO WENTZ, LUZIMAR PEREIRA LUZ, COLIGAÇÃO "O
TRABALHO CONTINUA"
Advogados do(a) REPRESENTANTE: FRANCISCO ANIS FAIAD - MT3520/O, ALEXANDRE
CESAR LUCAS - MT15026
REPRESENTADO: FERNANDO GORGEN, JOAO CARLOS PIZZI
Advogados do(a) REPRESENTADO: RAFAEL MULLER CABRAL DE ARAUJO - MT21101,
JOAQUIM ROCHA DOURADO - MT15076, BRUNO HENRIQUE DA SILVA - GO46301,
ANDERSON LOPES ALVES - MT8953
Juiz(a): Dr(a). THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
EDITAL Nº34/2020
Torna pública a migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos (SADP) para o Processo Judicial Eletrônico (PJe).
O Juiz da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, no uso
de suas atribuições legais, 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 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.
Eu, Tiago Lima Magalhães da Cunha, que digitei e subscrevi, com fulcro na Portaria nº 05/2015
/53ªZE.
Querência/MT, 31 de julho de 2020
TIAGO LIMA MAGALHAES DA CUNHA
Cartório da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso

PROCESSO 0000118-14.2013.6.11.0031
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL
EXECUÇÃO FISCAL nº 0000118-14.2013.6.11.0031
EXEQUENTE: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 1ª REGIÃO
EXECUTADO: DEOGENES N DA SILVA
Juiz(a): Dr(a). THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
EDITAL Nº28/2020
Torna pública a migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos (SADP) para o Processo Judicial Eletrônico (PJe).
O Juiz da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, no uso
de suas atribuições legais, 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 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
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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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.
Eu, Tiago Lima Magalhães da Cunha, que digitei e subscrevi, com fulcro na Portaria nº 05/2015
/53ªZE.
Querência/MT, 30 de julho de 2020
TIAGO LIMA MAGALHAES DA CUNHA
Cartório da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600086-44.2020.6.11.0053
CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Prestação de Contas de Partido Político - Exercício Financeiro 2019
PROCESSO PJe Nº PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 0600086-44.2020.6.11.0053 - #
REQUERENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA - SOLIDARIEDADE - SERRA NOVA DOURADA/MT
INTERESSADO: ALEANDRO DA SILVA COSTA, ANTONIO GERALDO TEIXEIRA BRITO
Vistos, etc.
1. Em face da informação do Chefe de Cartório, determino notificar o órgão partidário omisso, na
pessoa do atual presidente e tesoureiro, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, suprirem a
omissão (artigo 30, I, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
2. Determino, ainda, por oportuno, cientificar o presidente e o tesoureiro ou os dirigentes que
desempenharam funções legais no período das contas sobre à omissão na apresentação das
contas referentes ao exercício 2019 (artigo 30, I, b, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
3. Findo o prazo para apresentação das contas, certifique-se e venham os autos conclusos.
Considerando o período de isolamento social necessário para preservação da saúde de todos as
intimações devem ser feitas por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp ou por e-mail,
preferencialmente nos números e endereços indicados no SGIP ou no Cadastro Nacional de
Eleitores. Sendo a intimação realizado por WhatsApp deve ser certificado o recebimento da
mensagem e em caso de e-mail o envio sem a apresentação de erro. Em caso de impossibilidade
de realização de intimações por tais meios, determino a certificação de tal circunstância nos autos
e a sua realização via postal, com aviso de recebimento.
Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.
Querência-MT,20 de julho de 2020.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral - 53ª ZE

PROCESSO 0600084-74.2020.6.11.0053
CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Prestação de Contas de Partido Político - Exercício Financeiro 2019
PROCESSO PJe Nº PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 0600084-74.2020.6.11.0053 - #
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO DEMOCRATAS - DEM - SERRA NOVA DOURADA
/MT INTERESSADO: JOELSON PEREIRA DIAS, HENRIQUE DE SOUSA CARDOSO
Vistos, etc.
1. Em face da informação do Chefe de Cartório, determino notificar o órgão partidário omisso, na
pessoa do atual presidente e tesoureiro, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, suprirem a
omissão (artigo 30, I, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
2. Determino, ainda, por oportuno, cientificar o presidente e o tesoureiro ou os dirigentes que
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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2. Determino, ainda, por oportuno, cientificar o presidente e o tesoureiro ou os dirigentes que
desempenharam funções legais no período das contas sobre à omissão na apresentação das
contas referentes ao exercício 2019 (artigo 30, I, b, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
3. Findo o prazo para apresentação das contas, certifique-se e venham os autos conclusos.
Considerando o período de isolamento social necessário para preservação da saúde de todos as
intimações devem ser feitas por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp ou por e-mail,
preferencialmente nos números e endereços indicados no SGIP ou no Cadastro Nacional de
Eleitores. Sendo a intimação realizado por WhatsApp deve ser certificado o recebimento da
mensagem e em caso de e-mail o envio sem a apresentação de erro. Em caso de impossibilidade
de realização de intimações por tais meios, determino a certificação de tal circunstância nos autos
e a sua realização via postal, com aviso de recebimento.
Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.
Querência-MT,20 de julho de 2020.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral - 53ª ZE

PROCESSO 0600083-89.2020.6.11.0053
CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Prestação de Contas de Partido Político - Exercício Financeiro 2019
PROCESSO PJe Nº PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 0600083-89.2020.6.11.0053 - #
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE DE
BOM JESUS DO ARAGUAIA INTERESSADO: NUBIA BARBOSA DA SILVA SANTOS, MAYCON
GODOY DOS SANTOS
Vistos, etc.
1. Em face da informação do Chefe de Cartório, determino notificar o órgão partidário omisso, na
pessoa do atual presidente e tesoureiro, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, suprirem a
omissão (artigo 30, I, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
2. Determino, ainda, por oportuno, cientificar o presidente e o tesoureiro ou os dirigentes que
desempenharam funções legais no período das contas sobre à omissão na apresentação das
contas referentes ao exercício 2019 (artigo 30, I, b, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
3. Findo o prazo para apresentação das contas, certifique-se e venham os autos conclusos.
Considerando o período de isolamento social necessário para preservação da saúde de todos as
intimações devem ser feitas por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp ou por e-mail,
preferencialmente nos números e endereços indicados no SGIP ou no Cadastro Nacional de
Eleitores. Sendo a intimação realizado por WhatsApp deve ser certificado o recebimento da
mensagem e em caso de e-mail o envio sem a apresentação de erro. Em caso de impossibilidade
de realização de intimações por tais meios, determino a certificação de tal circunstância nos autos
e a sua realização via postal, com aviso de recebimento.
Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.
Querência-MT,20 de julho de 2020.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral - 53ª ZE

PROCESSO 0600082-07.2020.6.11.0053
CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Prestação de Contas de Partido Político - Exercício Financeiro 2019
PROCESSO PJe Nº PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 0600082-07.2020.6.11.0053

INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - BOM JESUS 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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INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT,
OSTERNO PEREIRA SOARES
Vistos, etc.
1. Em face da informação do Chefe de Cartório, determino notificar o órgão partidário omisso, na
pessoa do atual presidente e tesoureiro, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, suprirem a
omissão (artigo 30, I, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
2. Determino, ainda, por oportuno, cientificar o presidente e o tesoureiro ou os dirigentes que
desempenharam funções legais no período das contas sobre à omissão na apresentação das
contas referentes ao exercício 2019 (artigo 30, I, b, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
3. Findo o prazo para apresentação das contas, certifique-se e venham os autos conclusos.
Considerando o período de isolamento social necessário para preservação da saúde de todos as
intimações devem ser feitas por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp ou por e-mail,
preferencialmente nos números e endereços indicados no SGIP ou no Cadastro Nacional de
Eleitores. Sendo a intimação realizado por WhatsApp deve ser certificado o recebimento da
mensagem e em caso de e-mail o envio sem a apresentação de erro. Em caso de impossibilidade
de realização de intimações por tais meios, determino a certificação de tal circunstância nos autos
e a sua realização via postal, com aviso de recebimento.
Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.
Querência-MT,20 de julho de 2020.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral - 53ª ZE

PROCESSO 0600080-37.2020.6.11.0053
CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Prestação de Contas de Partido Político - Exercício Financeiro 2019
PROCESSO PJe Nº PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 0600080-37.2020.6.11.0053 - #
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - BOM JESUS DO
ARAGUAIA / MT INTERESSADO: FLAVIO JOSE CANDIDO FERREIRA, LINDACIR RODRIGUES
DA SILVA
Vistos, etc.
1. Em face da informação do Chefe de Cartório, determino notificar o órgão partidário omisso, na
pessoa do atual presidente e tesoureiro, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, suprirem a
omissão (artigo 30, I, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
2. Determino, ainda, por oportuno, cientificar o presidente e o tesoureiro ou os dirigentes que
desempenharam funções legais no período das contas sobre à omissão na apresentação das
contas referentes ao exercício 2019 (artigo 30, I, b, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
3. Findo o prazo para apresentação das contas, certifique-se e venham os autos conclusos.
Considerando o período de isolamento social necessário para preservação da saúde de todos as
intimações devem ser feitas por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp ou por e-mail,
preferencialmente nos números e endereços indicados no SGIP ou no Cadastro Nacional de
Eleitores. Sendo a intimação realizado por WhatsApp deve ser certificado o recebimento da
mensagem e em caso de e-mail o envio sem a apresentação de erro. Em caso de impossibilidade
de realização de intimações por tais meios, determino a certificação de tal circunstância nos autos
e a sua realização via postal, com aviso de recebimento.
Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.
Querência-MT,20 de julho de 2020.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral - 53ª ZE
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 0600079-52.2020.6.11.0053
CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Prestação de Contas de Partido Político - Exercício Financeiro 2019
PROCESSO PJe Nº PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 0600079-52.2020.6.11.0053 - #
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE
BOM JESUS DO ARAGUAIA INTERESSADO: ILDO ZACARIAS RIBEIRO, ROMILSON DIAS
GOMES
Vistos, etc.
1. Em face da informação do Chefe de Cartório, determino notificar o órgão partidário omisso, na
pessoa do atual presidente e tesoureiro, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, suprirem a
omissão (artigo 30, I, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
2. Determino, ainda, por oportuno, cientificar o presidente e o tesoureiro ou os dirigentes que
desempenharam funções legais no período das contas sobre à omissão na apresentação das
contas referentes ao exercício 2019 (artigo 30, I, b, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
3. Findo o prazo para apresentação das contas, certifique-se e venham os autos conclusos.
Considerando o período de isolamento social necessário para preservação da saúde de todos as
intimações devem ser feitas por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp ou por e-mail,
preferencialmente nos números e endereços indicados no SGIP ou no Cadastro Nacional de
Eleitores. Sendo a intimação realizado por WhatsApp deve ser certificado o recebimento da
mensagem e em caso de e-mail o envio sem a apresentação de erro. Em caso de impossibilidade
de realização de intimações por tais meios, determino a certificação de tal circunstância nos autos
e a sua realização via postal, com aviso de recebimento.
Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.
Querência-MT,20 de julho de 2020.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral - 53ª ZE

PROCESSO 0600078-67.2020.6.11.0053
CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Prestação de Contas de Partido Político - Exercício Financeiro 2019
PROCESSO PJe Nº PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 0600078-67.2020.6.11.0053 - #
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRB
- BOM JESUS DO ARAGUAIA / MT INTERESSADO: GILVAN FURTADO DE QUEIROZ, MARCIO
HERNANE BARBOSA
Vistos, etc.
1. Em face da informação do Chefe de Cartório, determino notificar o órgão partidário omisso, na
pessoa do atual presidente e tesoureiro, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, suprirem a
omissão (artigo 30, I, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
2. Determino, ainda, por oportuno, cientificar o presidente e o tesoureiro ou os dirigentes que
desempenharam funções legais no período das contas sobre à omissão na apresentação das
contas referentes ao exercício 2019 (artigo 30, I, b, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
3. Findo o prazo para apresentação das contas, certifique-se e venham os autos conclusos.
Considerando o período de isolamento social necessário para preservação da saúde de todos as
intimações devem ser feitas por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp ou por e-mail,
preferencialmente nos números e endereços indicados no SGIP ou no Cadastro Nacional de
Eleitores. Sendo a intimação realizado por WhatsApp deve ser certificado o recebimento da
mensagem e em caso de e-mail o envio sem a apresentação de erro. Em caso de impossibilidade
de realização de intimações por tais meios, determino a certificação de tal circunstância nos autos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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de realização de intimações por tais meios, determino a certificação de tal circunstância nos autos
e a sua realização via postal, com aviso de recebimento.
Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.
Querência-MT,20 de julho de 2020.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral - 53ª ZE

PROCESSO 0600077-82.2020.6.11.0053
CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Prestação de Contas de Partido Político - Exercício Financeiro 2019
PROCESSO PJe Nº PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 0600077-82.2020.6.11.0053 REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS MUNICIPAL - BOM
JESUS DO ARAGUAIA - MT INTERESSADO: RAIMUNDO SILVA PUTENCIO, ANTONIO NEVES
ARAUJO BORGES
Vistos, etc.
1. Em face da informação do Chefe de Cartório, determino notificar o órgão partidário omisso, na
pessoa do atual presidente e tesoureiro, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, suprirem a
omissão (artigo 30, I, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
2. Determino, ainda, por oportuno, cientificar o presidente e o tesoureiro ou os dirigentes que
desempenharam funções legais no período das contas sobre à omissão na apresentação das
contas referentes ao exercício 2019 (artigo 30, I, b, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
3. Findo o prazo para apresentação das contas, certifique-se e venham os autos conclusos.
Considerando o período de isolamento social necessário para preservação da saúde de todos as
intimações devem ser feitas por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp ou por e-mail,
preferencialmente nos números e endereços indicados no SGIP ou no Cadastro Nacional de
Eleitores. Sendo a intimação realizado por WhatsApp deve ser certificado o recebimento da
mensagem e em caso de e-mail o envio sem a apresentação de erro. Em caso de impossibilidade
de realização de intimações por tais meios, determino a certificação de tal circunstância nos autos
e a sua realização via postal, com aviso de recebimento.
Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.
Querência-MT,20 de julho de 2020.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral - 53ª ZE

PROCESSO 0600076-97.2020.6.11.0053
CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Prestação de Contas de Partido Político - Exercício Financeiro 2019
PROCESSO PJe Nº PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 0600076-97.2020.6.11.0053 - #
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA DO
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA-PMB INTERESSADO: HORACIO VINICIOS FERREIRA
CASTRO, MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
1. Em face da informação do Chefe de Cartório, determino notificar o órgão partidário omisso, na
pessoa do atual presidente e tesoureiro, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, suprirem a
omissão (artigo 30, I, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
2. Determino, ainda, por oportuno, cientificar o presidente e o tesoureiro ou os dirigentes que
desempenharam funções legais no período das contas sobre à omissão na apresentação das
contas referentes ao exercício 2019 (artigo 30, I, b, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
3. Findo o prazo para apresentação das contas, certifique-se e venham os autos conclusos.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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3. Findo o prazo para apresentação das contas, certifique-se e venham os autos conclusos.
Considerando o período de isolamento social necessário para preservação da saúde de todos as
intimações devem ser feitas por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp ou por e-mail,
preferencialmente nos números e endereços indicados no SGIP ou no Cadastro Nacional de
Eleitores. Sendo a intimação realizado por WhatsApp deve ser certificado o recebimento da
mensagem e em caso de e-mail o envio sem a apresentação de erro. Em caso de impossibilidade
de realização de intimações por tais meios, determino a certificação de tal circunstância nos autos
e a sua realização via postal, com aviso de recebimento.
Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.
Querência-MT,20 de julho de 2020.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral - 53ª ZE

PROCESSO 0600075-15.2020.6.11.0053
CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Prestação de Contas de Partido Político - Exercício Financeiro 2019
PROCESSO PJe Nº PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 0600075-15.2020.6.11.0053 REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA- BOM JESUS DO ARAGUAIA / MT INTERESSADO:
ALTAIR ALVES FILHO, AIRTON ERNESTINO DE ZEVEDO
Vistos, etc.
1. Em face da informação do Chefe de Cartório, determino notificar o órgão partidário omisso, na
pessoa do atual presidente e tesoureiro, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, suprirem a
omissão (artigo 30, I, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
2. Determino, ainda, por oportuno, cientificar o presidente e o tesoureiro ou os dirigentes que
desempenharam funções legais no período das contas sobre à omissão na apresentação das
contas referentes ao exercício 2019 (artigo 30, I, b, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
3. Findo o prazo para apresentação das contas, certifique-se e venham os autos conclusos.
Considerando o período de isolamento social necessário para preservação da saúde de todos as
intimações devem ser feitas por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp ou por e-mail,
preferencialmente nos números e endereços indicados no SGIP ou no Cadastro Nacional de
Eleitores. Sendo a intimação realizado por WhatsApp deve ser certificado o recebimento da
mensagem e em caso de e-mail o envio sem a apresentação de erro. Em caso de impossibilidade
de realização de intimações por tais meios, determino a certificação de tal circunstância nos autos
e a sua realização via postal, com aviso de recebimento.
Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.
Querência-MT,20 de julho de 2020.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral - 53ª ZE

PROCESSO 0600074-30.2020.6.11.0053
CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Prestação de Contas de Partido Político - Exercício Financeiro 2019
PROCESSO PJe Nº PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 0600074-30.2020.6.11.0053 REQUERENTE: PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - BOM JESUS DO
ARAGUAIA - MT INTERESSADO: PAULO SILVA ERNESTO, YANCA GOMES TEODORO
Vistos, etc.

1. Em face da informação do Chefe de Cartório, determino notificar o órgão partidário omisso, na
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. Em face da informação do Chefe de Cartório, determino notificar o órgão partidário omisso, na
pessoa do atual presidente e tesoureiro, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, suprirem a
omissão (artigo 30, I, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
2. Determino, ainda, por oportuno, cientificar o presidente e o tesoureiro ou os dirigentes que
desempenharam funções legais no período das contas sobre à omissão na apresentação das
contas referentes ao exercício 2019 (artigo 30, I, b, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
3. Findo o prazo para apresentação das contas, certifique-se e venham os autos conclusos.
Considerando o período de isolamento social necessário para preservação da saúde de todos as
intimações devem ser feitas por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp ou por e-mail,
preferencialmente nos números e endereços indicados no SGIP ou no Cadastro Nacional de
Eleitores. Sendo a intimação realizado por WhatsApp deve ser certificado o recebimento da
mensagem e em caso de e-mail o envio sem a apresentação de erro. Em caso de impossibilidade
de realização de intimações por tais meios, determino a certificação de tal circunstância nos autos
e a sua realização via postal, com aviso de recebimento.
Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.
Querência-MT,20 de julho de 2020.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral - 53ª ZE

PROCESSO 0600073-45.2020.6.11.0053
CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Prestação de Contas de Partido Político - Exercício Financeiro 2019
PROCESSO PJe Nº PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 0600073-45.2020.6.11.0053 - #
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB - BOM JESUS DO
ARAGUAIA/MT INTERESSADO: JANIO CESAR MARTINS LIMA, RUI DE ABREU COUTINHO
Vistos, etc.
1. Em face da informação do Chefe de Cartório, determino notificar o órgão partidário omisso, na
pessoa do atual presidente e tesoureiro, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, suprirem a
omissão (artigo 30, I, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
2. Determino, ainda, por oportuno, cientificar o presidente e o tesoureiro ou os dirigentes que
desempenharam funções legais no período das contas sobre à omissão na apresentação das
contas referentes ao exercício 2019 (artigo 30, I, b, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
3. Findo o prazo para apresentação das contas, certifique-se e venham os autos conclusos.
Considerando o período de isolamento social necessário para preservação da saúde de todos as
intimações devem ser feitas por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp ou por e-mail,
preferencialmente nos números e endereços indicados no SGIP ou no Cadastro Nacional de
Eleitores. Sendo a intimação realizado por WhatsApp deve ser certificado o recebimento da
mensagem e em caso de e-mail o envio sem a apresentação de erro. Em caso de impossibilidade
de realização de intimações por tais meios, determino a certificação de tal circunstância nos autos
e a sua realização via postal, com aviso de recebimento.
Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.
Querência-MT,20 de julho de 2020.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral - 53ª ZE

PROCESSO 0600060-46.2020.6.11.0053
JUSTIÇA ELEITORAL 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600060-46.2020.6.11.0053 / 053ª ZONA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600060-46.2020.6.11.0053 / 053ª ZONA
ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT DE SERRA NOVA DOURADA
Advogado do(a) REQUERENTE: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA - MT16921/O
DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de requerimento de regularização de contas apresentado pelo
órgão partidário indicado em epígrafe em relação às contas de campanha relativas às eleições
gerais de 2018. Embora tal pretensão seja prevista legalmente no Art.83, §1° da Res. 23.553/2017
do E.TSE, é necessária adequação da autuação conforme os ditames do Art.83, §2°, II do mesmo
diploma normativo, devendo-se, em seguida, ser adotado o mesmo rito procedimental previsto
para as prestações de contas de campanha disciplinado por aquela resolução. Feitas tais
considerações, DETERMINO: a) a retificação da autuação conforme o disciplinado no Art.83, §2°,
II da Res. 23.553/2017 do E.TSE; b) expedição de recibo de entrega de prestação de contas, na
forma do Art.58 §4° da mesma resolução, devendo os autos serem retornados conclusos, em caso
de ausência e inadequação do respectivo número de controle da prestação de contas; c) emitido o
recibo de entrega, publique-se edital na forma do Art.59 da já referida resolução. Havendo
impugnação no prazo legal, tornem os autos conclusos; d) em caso de ausência de impugnação,
deve ser feita análise técnica, conforme o rito estabelecido na sobrecitada resolução em seus art.
71 a 75, devendo eventuais pedidos de diligência ao órgão partidário serem feitos via ato
ordinatório, consoante autorização legal expressa feita naquela norma; e) ato contínuo, a serventia
eleitoral deverá emitir parecer conclusivo acerca das contas e abrir vista dos autos ao Ministério
Público, para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias; f) Por fim, esgotado este prazo, com o sem
manifestação do Parquet, remetam-se conclusos os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpra-se. Querência-MT, 22 de julho de 2020 Thalles Nóbrega. Miranda Rezende de Britto Juiz
Eleitoral - 53ª ZE/MT

PROCESSO 0600035-33.2020.6.11.0053
JUSTIÇA ELEITORAL 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600035-33.2020.6.11.0053 / 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA
MT
REQUERENTE: PODEMOS - MATO GROSSO - MT - ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LOURIVAL RIBEIRO FILHO ADV OAB MT MT5073-O
DESPACHO
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de regularização de contas apresentado pelo órgão partidário indicado
em epígrafe em relação às contas de campanha relativas à Comissão Provisória Municipal de
Querência/MT, no que se refere às eleições gerais de 2018.
Estando regular a autuação e presentes os pressupostos processuais de validade e existência
aplicáveis, DETERMINO: a) expedição de recibo de entrega de prestação de contas, na forma do
Art.58 §4° da mesma resolução, devendo os autos serem retornados conclusos, em caso de
ausência e inadequação do respectivo número de controle da prestação de contas; b) emitido o
recibo de entrega, publique-se edital na forma do Art.59 da já referida resolução. Havendo
impugnação no prazo legal, tornem os autos conclusos; c) em caso de ausência de impugnação,
deve ser feita análise técnica, conforme o rito estabelecido na sobrecitada resolução em seus art.
71 a 75, devendo eventuais pedidos de diligência ao órgão partidário serem feitos via ato
ordinatório, consoante autorização legal expressa feita naquela norma; d) ato contínuo, a serventia
eleitoral deverá emitir parecer conclusivo acerca das contas e abrir vista dos autos ao Ministério
Público, para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias; e) Por fim, esgotado este prazo, com o sem
manifestação do Parquet, remetam-se conclusos os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpra-se. Querência-MT, 21 de julho de 2020. Thalles Nóbrega. Miranda Rezende de Britto Juiz
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Cumpra-se. Querência-MT, 21 de julho de 2020. Thalles Nóbrega. Miranda Rezende de Britto Juiz
Eleitoral - 53ª ZE/MT

PROCESSO 0000270-88.2016.6.11.0053
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº 0000270-88.2016.6.11.0053
REPRESENTANTE: MARCOS ROBERTO REINERT
Advogado do(a) REPRESENTANTE: MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - MT11116
REPRESENTADO: JOEL FERREIRA, EDMARCIO MOREIRA DA SILVA
Advogados dos REPRESENTADOS: JOSE ANTONIO ROSA - MT5493/O, LUCIANO ROSA DA
SILVA - MT7860, MARIA HELENA SILVA ROSA - MT22168, ROBELIA DA SILVA MENEZES MT23212/O, CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA - MT16921/O
Juiz(a): Dr(a). THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
EDITAL Nº35/2020
Torna pública a migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos (SADP) para o Processo Judicial Eletrônico (PJe).
O Juiz da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, no uso
de suas atribuições legais, 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 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.
Eu, Tiago Lima Magalhães da Cunha, que digitei e subscrevi, com fulcro na Portaria nº 05/2015
/53ªZE.
Querência/MT, 31 de julho de 2020
TIAGO LIMA MAGALHAES DA CUNHA
Cartório da 53ª Zona Eleitoral de Mato Grosso

PROCESSO 0600087-29.2020.6.11.0053
CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Prestação de Contas de Partido Político - Exercício Financeiro 2019
PROCESSO PJe Nº PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 0600087-29.2020.6.11.0053 REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - BOM JESUS DO ARAGUAIA
INTERESSADO: VALERIA CRISTINA ALVES DE SIQUEIRA AMARAL, MAGNO SANTIAGO
Vistos, etc.
1. Em face da informação do Chefe de Cartório, determino notificar o órgão partidário omisso, na
pessoa do atual presidente e tesoureiro, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, suprirem a
omissão (artigo 30, I, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
2. Determino, ainda, por oportuno, cientificar o presidente e o tesoureiro ou os dirigentes que
desempenharam funções legais no período das contas sobre à omissão na apresentação das
contas referentes ao exercício 2019 (artigo 30, I, b, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
3. Findo o prazo para apresentação das contas, certifique-se e venham os autos conclusos.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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3. Findo o prazo para apresentação das contas, certifique-se e venham os autos conclusos.
Considerando o período de isolamento social necessário para preservação da saúde de todos as
intimações devem ser feitas por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp ou por e-mail,
preferencialmente nos números e endereços indicados no SGIP ou no Cadastro Nacional de
Eleitores. Sendo a intimação realizado por WhatsApp deve ser certificado o recebimento da
mensagem e em caso de e-mail o envio sem a apresentação de erro. Em caso de impossibilidade
de realização de intimações por tais meios, determino a certificação de tal circunstância nos autos
e a sua realização via postal, com aviso de recebimento.
Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.
Querência-MT,20 de julho de 2020.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral - 53ª ZE

PROCESSO 0600089-96.2020.6.11.0053
JUSTIÇA ELEITORAL 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600089-96.2020.6.11.0053 / 053ª ZONA
ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO INTERESSADO:
GILMAR REINOLDO WENTZ, DERCI DE LOURDES PERIN HEINEN
ADVOGADA: KELLY CRISTINA ROSA MACHADO - OAB MT13449
SENTENÇA Vistos, etc. Compulsando os autos, denota-se que este feito foi autuado de ofício pelo
Cartório Eleitoral, ante a omissão na apresentação das contas partidárias, conforme os ditames da
Res. TSE 23.604/19, consoante certidão aposta aos autos (ID 2315517). Todavia, entre o
momento desta autuação e a presente análise, a agremiação partidária indicada em epígrafe
apresentou a respectiva prestação de contas no processo n° 0600096-88.2020.6.11.0053. Com
efeito, é certa a ocorrência de litispendência, matéria cognoscível de ofício pelo Magistrado,
conforme os ditames do Código de Processo Civil em seu Art.485 §3°. Dito isso, DETERMINO a
extinção do presente feito, sem resolução do mérito, ante a existência de litispendência. Intime-se ,
excepcionalmente, a causídica habilitada nos autos n° 0600096-88.2020.6.11.0053. desta decisão
via publicação no DJe. Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se. Ciência ao MP. Após o
trânsito em julgado, arquive-se. Querência, 21 de julho de 2020 Thalles Nóbrega. Miranda
Rezende de Britto Juiz Eleitoral - 53ª ZE/MT

PROCESSO 0600090-81.2020.6.11.0053
CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Prestação de Contas de Partido Político - Exercício Financeiro 2019
PROCESSO PJe Nº PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 0600090-81.2020.6.11.0053 - #
REQUERENTE:

PARTIDO

DEMOCRATICO

TRABALHISTA

-

PDT

-

QUERÊNCIA/MT

INTERESSADO: HELIO VITORINO SILVA, MATIAS VEZARO
Vistos, etc.
1. Em face da informação do Chefe de Cartório, determino notificar o órgão partidário omisso, na
pessoa do atual presidente e tesoureiro, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, suprirem a
omissão (artigo 30, I, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
2. Determino, ainda, por oportuno, cientificar o presidente e o tesoureiro ou os dirigentes que
desempenharam funções legais no período das contas sobre à omissão na apresentação das
contas referentes ao exercício 2019 (artigo 30, I, b, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
3. Findo o prazo para apresentação das contas, certifique-se e venham os autos conclusos.
Considerando o período de isolamento social necessário para preservação da saúde de todos as
intimações devem ser feitas por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp ou por e-mail,
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intimações devem ser feitas por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp ou por e-mail,
preferencialmente nos números e endereços indicados no SGIP ou no Cadastro Nacional de
Eleitores. Sendo a intimação realizado por WhatsApp deve ser certificado o recebimento da
mensagem e em caso de e-mail o envio sem a apresentação de erro. Em caso de impossibilidade
de realização de intimações por tais meios, determino a certificação de tal circunstância nos autos
e a sua realização via postal, com aviso de recebimento.
Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.
Querência-MT,20 de julho de 2020.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral - 53ª ZE

PROCESSO 0600091-66.2020.6.11.0053
CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Prestação de Contas de Partido Político - Exercício Financeiro 2019
PROCESSO PJe Nº PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 0600091-66.2020.6.11.0053 INTERESSADO: PARTIDO DA REPUBLICA - PR - QUERÊNCIA/MT INTERESSADO: ELIZEU
JOSE SCHUSTER, GEREMIAS ARCANJO DOS SANTOS
Vistos, etc.
1. Em face da informação do Chefe de Cartório, determino notificar o órgão partidário omisso, na
pessoa do atual presidente e tesoureiro, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, suprirem a
omissão (artigo 30, I, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
2. Determino, ainda, por oportuno, cientificar o presidente e o tesoureiro ou os dirigentes que
desempenharam funções legais no período das contas sobre à omissão na apresentação das
contas referentes ao exercício 2019 (artigo 30, I, b, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
3. Findo o prazo para apresentação das contas, certifique-se e venham os autos conclusos.
Considerando o período de isolamento social necessário para preservação da saúde de todos as
intimações devem ser feitas por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp ou por e-mail,
preferencialmente nos números e endereços indicados no SGIP ou no Cadastro Nacional de
Eleitores. Sendo a intimação realizado por WhatsApp deve ser certificado o recebimento da
mensagem e em caso de e-mail o envio sem a apresentação de erro. Em caso de impossibilidade
de realização de intimações por tais meios, determino a certificação de tal circunstância nos autos
e a sua realização via postal, com aviso de recebimento.
Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.
Querência-MT,20 de julho de 2020.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral - 53ª ZE

PROCESSO 0600092-51.2020.6.11.0053
CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Prestação de Contas de Partido Político - Exercício Financeiro 2019
PROCESSO PJe Nº PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 0600092-51.2020.6.11.0053
INTERESSADOS: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB QUERENCIA - MT. MARIVAN
ROCHA DE OLIVEIRA, WERIK CESAR SOARES DA SILVA
Vistos, etc.
1. Em face da informação do Chefe de Cartório, determino notificar o órgão partidário omisso, na
pessoa do atual presidente e tesoureiro, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, suprirem a
omissão (artigo 30, I, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019).

2. Determino, ainda, por oportuno, cientificar o presidente e o tesoureiro ou os dirigentes que
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2. Determino, ainda, por oportuno, cientificar o presidente e o tesoureiro ou os dirigentes que
desempenharam funções legais no período das contas sobre à omissão na apresentação das
contas referentes ao exercício 2019 (artigo 30, I, b, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
3. Findo o prazo para apresentação das contas, certifique-se e venham os autos conclusos.
Considerando o período de isolamento social necessário para preservação da saúde de todos as
intimações devem ser feitas por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp ou por e-mail,
preferencialmente nos números e endereços indicados no SGIP ou no Cadastro Nacional de
Eleitores. Sendo a intimação realizado por WhatsApp deve ser certificado o recebimento da
mensagem e em caso de e-mail o envio sem a apresentação de erro. Em caso de impossibilidade
de realização de intimações por tais meios, determino a certificação de tal circunstância nos autos
e a sua realização via postal, com aviso de recebimento.
Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.
Querência-MT,20 de julho de 2020.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral - 53ª ZE

PROCESSO 0600094-21.2020.6.11.0053
JUSTIÇA ELEITORAL 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600094-21.2020.6.11.0053 / 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA
MT
REQUERENTE: DEM - DEMOCRATAS -BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - MT26201/O
DESPACHO
Vistos, etc Trata-se de requerimento de regularização de contas apresentado pelo órgão partidário
indicado em epígrafe em relação às respectivas contas partidárias do Exercício Financeiro de
2011. Inicialmente, no que diz respeito ao direito intertemporal, mormente pelo fato da Res.21.841
/04 do E.TSE ter sido revogada, deve-se aplicar o rito da Res.23.546/17 do E.TSE, e, conforme
determinção expressa feita no Art.65 §3°, I daquela norma, as irregularidades e impropriedades
deverão ser analisadas conforme as regras da já referida Res.21.841/04 . Dito isso, tratando-se de
prestação de contas sem movimentação financeira, com fulcro nos incisos do Art.45 da Res. TSE
23.546/17, DETERMINO: a) 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; b) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a
Justiça Eleitoral; c) 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; d) a manifestação do responsável pela análise
técnica sobre as contas em análise, além de, via ato ordinatório, atender as demais providências
que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou
do MPE; e) 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; f) Após, remetam-se os autos conclusos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Querência-MT, 22 de julho de 2020 Thalles Nóbrega. Miranda Rezende de Britto Juiz Eleitoral - 53ª
ZE/MT

PROCESSO 0600095-06.2020.6.11.0053
JUSTIÇA ELEITORAL 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
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JUSTIÇA ELEITORAL 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600095-06.2020.6.11.0053 / 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA
MT
REQUERENTE: DEM - DEMOCRATAS - BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - MT26201/O
DESPACHO Vistos, etc Trata-se de requerimento de regularização de contas apresentado pelo
órgão partidário indicado em epígrafe em relação às respectivas contas partidárias do Exercício
Financeiro de 2012. Inicialmente, no que diz respeito ao direito intertemporal, mormente pelo fato
da Res.21.841/04 do E.TSE ter sido revogada, deve-se aplicar o rito da Res.23.546/17 do E.TSE,
e, conforme determinção expressa feita no Art.65 §3°, I daquela norma, as irregularidades e
impropriedades deverão ser analisadas conforme as regras da já referida Res.21.841/04 . Dito
isso, tratando-se de prestação de contas sem movimentação financeira, com fulcro nos incisos do
Art.45 da Res. TSE 23.546/17, DETERMINO: a) 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; b) a juntada dos extratos bancários que tenham sido
enviados para a Justiça Eleitoral; c) 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; d) a manifestação do responsável pela
análise técnica sobre as contas em análise, além de, via ato ordinatório, atender as demais
providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do
impugnante ou do MPE; e) 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; f) Após, remetam-se os autos conclusos. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpra-se. Querência-MT, 22 de julho de 2020 Thalles Nóbrega. Miranda Rezende de Britto Juiz
Eleitoral - 53ª ZE/MT

PROCESSO 0600098-58.2020.6.11.0053
CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Prestação de Contas de Partido Político - Exercício Financeiro 2019
PROCESSO PJe Nº PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 0600098-58.2020.6.11.0053 - #
INTERESSADO: PODE - PODEMOS QUERENCIA - MT, JOSE ANTONIO SANTINI, MAGDIEL
DOS SANTOS CARDOSO
Vistos, etc.
1. Em face da informação do Chefe de Cartório, determino notificar o órgão partidário omisso, na
pessoa do atual presidente e tesoureiro, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, suprirem a
omissão (artigo 30, I, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
2. Determino, ainda, por oportuno, cientificar o presidente e o tesoureiro ou os dirigentes que
desempenharam funções legais no período das contas sobre à omissão na apresentação das
contas referentes ao exercício 2019 (artigo 30, I, b, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
3. Findo o prazo para apresentação das contas, certifique-se e venham os autos conclusos.
Considerando o período de isolamento social necessário para preservação da saúde de todos as
intimações devem ser feitas por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp ou por e-mail,
preferencialmente nos números e endereços indicados no SGIP ou no Cadastro Nacional de
Eleitores. Sendo a intimação realizado por WhatsApp deve ser certificado o recebimento da
mensagem e em caso de e-mail o envio sem a apresentação de erro. Em caso de impossibilidade
de realização de intimações por tais meios, determino a certificação de tal circunstância nos autos
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de realização de intimações por tais meios, determino a certificação de tal circunstância nos autos
e a sua realização via postal, com aviso de recebimento.
Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.
Querência-MT,20 de julho de 2020.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral - 53ª ZE

PROCESSO 0600099-43.2020.6.11.0053
CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Prestação de Contas de Partido Político - Exercício Financeiro 2019
PROCESSO PJe Nº PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 0600099-43.2020.6.11.0053 - #
INTERESSADO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP- QUERÊNCIA/MT, LUZIMAR PEREIRA LUZ,
ANTONILDO GOMES DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
1. Em face da informação do Chefe de Cartório, determino notificar o órgão partidário omisso, na
pessoa do atual presidente e tesoureiro, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, suprirem a
omissão (artigo 30, I, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
2. Determino, ainda, por oportuno, cientificar o presidente e o tesoureiro ou os dirigentes que
desempenharam funções legais no período das contas sobre à omissão na apresentação das
contas referentes ao exercício 2019 (artigo 30, I, b, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
3. Findo o prazo para apresentação das contas, certifique-se e venham os autos conclusos.
Considerando o período de isolamento social necessário para preservação da saúde de todos as
intimações devem ser feitas por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp ou por e-mail,
preferencialmente nos números e endereços indicados no SGIP ou no Cadastro Nacional de
Eleitores. Sendo a intimação realizado por WhatsApp deve ser certificado o recebimento da
mensagem e em caso de e-mail o envio sem a apresentação de erro. Em caso de impossibilidade
de realização de intimações por tais meios, determino a certificação de tal circunstância nos autos
e a sua realização via postal, com aviso de recebimento.
Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.
Querência-MT,20 de julho de 2020.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral - 53ª ZE

PROCESSO 0600100-28.2020.6.11.0053
CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Prestação de Contas de Partido Político - Exercício Financeiro 2019
PROCESSO PJe Nº PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 0600100-28.2020.6.11.0053 - #
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS - QUERÊNCIA/MT,
CARLOS ANTONIO SOUSA MORAIS, JOAO CESAR DA SILVA RODRIGUES
Vistos, etc.
1. Em face da informação do Chefe de Cartório, determino notificar o órgão partidário omisso, na
pessoa do atual presidente e tesoureiro, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, suprirem a
omissão (artigo 30, I, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
2. Determino, ainda, por oportuno, cientificar o presidente e o tesoureiro ou os dirigentes que
desempenharam funções legais no período das contas sobre à omissão na apresentação das
contas referentes ao exercício 2019 (artigo 30, I, b, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
3. Findo o prazo para apresentação das contas, certifique-se e venham os autos conclusos.
Considerando o período de isolamento social necessário para preservação da saúde de todos as
intimações devem ser feitas por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp ou por e-mail,
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intimações devem ser feitas por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp ou por e-mail,
preferencialmente nos números e endereços indicados no SGIP ou no Cadastro Nacional de
Eleitores. Sendo a intimação realizado por WhatsApp deve ser certificado o recebimento da
mensagem e em caso de e-mail o envio sem a apresentação de erro. Em caso de impossibilidade
de realização de intimações por tais meios, determino a certificação de tal circunstância nos autos
e a sua realização via postal, com aviso de recebimento.
Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.
Querência-MT,20 de julho de 2020.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral - 53ª ZE

PROCESSO 0600102-95.2020.6.11.0053
CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Prestação de Contas de Partido Político - Exercício Financeiro 2019
PROCESSO PJe Nº PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 0600102-95.2020.6.11.0053 INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB- QUERÊNCIA/MT, VALDIR
ANTONIO GRANDO, PAULA RODRIGUES DE MELO CASTRO
Vistos, etc.
1. Em face da informação do Chefe de Cartório, determino notificar o órgão partidário omisso, na
pessoa do atual presidente e tesoureiro, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, suprirem a
omissão (artigo 30, I, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
2. Determino, ainda, por oportuno, cientificar o presidente e o tesoureiro ou os dirigentes que
desempenharam funções legais no período das contas sobre à omissão na apresentação das
contas referentes ao exercício 2019 (artigo 30, I, b, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
3. Findo o prazo para apresentação das contas, certifique-se e venham os autos conclusos.
Considerando o período de isolamento social necessário para preservação da saúde de todos as
intimações devem ser feitas por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp ou por e-mail,
preferencialmente nos números e endereços indicados no SGIP ou no Cadastro Nacional de
Eleitores. Sendo a intimação realizado por WhatsApp deve ser certificado o recebimento da
mensagem e em caso de e-mail o envio sem a apresentação de erro. Em caso de impossibilidade
de realização de intimações por tais meios, determino a certificação de tal circunstância nos autos
e a sua realização via postal, com aviso de recebimento.
Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.
Querência-MT,20 de julho de 2020.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral - 53ª ZE

PROCESSO 0600101-13.2020.6.11.0053
CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Prestação de Contas de Partido Político - Exercício Financeiro 2019
PROCESSO PJe Nº PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 0600101-13.2020.6.11.0053 - #
INTERESSADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DE QUERENCIA - PT, ELEANDRO
MARIANI RIBEIRO, MEURIVALDA RODRIGUES FERREIRA
Vistos, etc.
1. Em face da informação do Chefe de Cartório, determino notificar o órgão partidário omisso, na
pessoa do atual presidente e tesoureiro, para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, suprirem a
omissão (artigo 30, I, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019).

2. Determino, ainda, por oportuno, cientificar o presidente e o tesoureiro ou os dirigentes que
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2. Determino, ainda, por oportuno, cientificar o presidente e o tesoureiro ou os dirigentes que
desempenharam funções legais no período das contas sobre à omissão na apresentação das
contas referentes ao exercício 2019 (artigo 30, I, b, da Resolução TSE nº 23.604/2019).
3. Findo o prazo para apresentação das contas, certifique-se e venham os autos conclusos.
Considerando o período de isolamento social necessário para preservação da saúde de todos as
intimações devem ser feitas por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp ou por e-mail,
preferencialmente nos números e endereços indicados no SGIP ou no Cadastro Nacional de
Eleitores. Sendo a intimação realizado por WhatsApp deve ser certificado o recebimento da
mensagem e em caso de e-mail o envio sem a apresentação de erro. Em caso de impossibilidade
de realização de intimações por tais meios, determino a certificação de tal circunstância nos autos
e a sua realização via postal, com aviso de recebimento.
Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.
Querência-MT,20 de julho de 2020.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral - 53ª ZE
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