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ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA N.º 414/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo PAE nº 9760/2016, resolve DEFERIR
a quarta prorrogação da requisição da servidora IRLEI DA SILVA, ocupante do cargo de Assistente
Administrativo, pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Sinop, para prestar
serviços no Cartório da 22ª Zona Eleitoral - Sinop, por mais 01(um) ano, com efeitos a partir do dia
12/01/2021, nos termos do art. 30, XIII, do Código Eleitoral, art. 2º, § 1º, da Lei nº 6.999/1982, art.
5º, §4º e art. 6ª, caput, da Resolução TSE nº 23.523/2017 e determinações constantes do Acórdão
TCU nº 199/2011 - Plenário, com a alteração dada pelo Acórdão TCU nº 1.551/2012 - Plenário.
Cuiabá-MT, 09 de setembro de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

ATOS DA PROCURADORIA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA PRE/MT/Nº 76, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais conferidas pelo artigo 77 c/c o artigo 78, ambos da Lei Complementar nº 75, de
20 de Maio de 1993, e à vista do que consta no Ofício nº Ofício nº 084/2020-SPGJA/DGPELEITORAL, de 08 de setembro de 2020, firmado pela Excelentíssima Subprocuradora-Geral de
Justiça Administrativa, Eunice Helena Rodrigues de Barros,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça WILLIAN OGUIDO OGAMA para exercer a função de
Promotor Eleitoral perante a 03ª Zona Eleitoral - Rosário Oeste, no período de 14 a 16/09/2020,
em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Alexandre Balas, por motivo de licença para
tratamento de saúde do(a) titular.
Art. 2º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça ANA PAULA SILVEIRA PARENTE para exercer a
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tratamento de saúde do(a) titular.
Art. 2º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça ANA PAULA SILVEIRA PARENTE para exercer a
função de Promotor Eleitoral perante a 08ª Zona Eleitoral - , Alto Araguaia no período de 08 a 17/09
/2020, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Ludmilla Evelin de Faria Sant'Ana
Cardoso, por motivo de férias individuais do(a) titular.
Art. 3º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça TEREZA DE ASSIS FERNANDES para exercer a
função de Promotor Eleitoral perante a 13ª Zona Eleitoral - Barra do Bugres no período de 08 a 17
/09/2020, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Lysandro Alberto Ledesma, por
motivo de férias individuais do(a) titular.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Doutor ERICH RAPHAEL MASSON
Procurador Regional Eleitoral

PORTARIA PRE/MT/Nº 75, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais conferidas pelo artigo 77 c/c o artigo 78, ambos da Lei Complementar nº 75, de
20 de Maio de 1993, e à vista do que consta no Ofício nº 083/2020, de 01/09/20, firmado pela
Excelentíssima Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativo, Eunice Helena Rodrigues de
Barros,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Fábio Rogério de Souza Sant'anna Pinheiro para
exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 26ª Zona Eleitoral - Nova Xavantina, no período
de 01 a 11/09/20, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça João Ribeiro da Mota, por
motivo de compensação de plantão do(a) titular.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de setembro de 2020.
Doutor ERICH RAPHAEL MASSON
Procurador Regional Eleitoral

ATOS DA DIRETORIA GERAL
ORDENS DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO Nº 44/2020
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 3º, inciso III, alínea "a", da Portaria nº 117, de 18 de abril de
2018,
CONSIDERANDO o que consta do Processo SEI nº 6238.2020-0,
RESOLVE
Art. 1º Tornar pública a lotação da servidora Rosângela de Cássia Leon Leite, Técnico Judiciário,
Área Administrativa, na Seção de Voto Informatizado/CSE, a partir de 21/09/2020.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua assinatura.
Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2020.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral

ATOS
DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
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ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PROCESSO 0000080-90.2016.6.11.0000
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 95/2020/SAP/CRIP/SJ
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0000080-90.2016.6.11.0000
REQUERENTE: DEM - DEMOCRATAS - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO GROSSO
ADVOGADO: BRUNO DEVESA CINTRA - OAB/MT14230/O ADVOGADO: BRENO DE ALMEIDA
CORREA - OAB/MT15802/O ADVOGADO: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - OAB/MT12913/O
ADVOGADO: ARTHUR MOURA ROSA NETO - OAB/MT19294/O REQUERENTE: JULIO JOSE
DE CAMPOS REQUERENTE: ADRIANE NATALINA DA SILVA NASCIMENTO ADVOGADO:
ANILDO GONCALO COELHO - OAB/MT015682 REQUERENTE: DILMAR DAL BOSCO
ADVOGADO: ANILDO GONCALO COELHO - OAB/MT015682 FISCAL DA LEI: Procuradoria
Regional Eleitoral
O Ilustríssimo Senhor Breno Antonio Sirugi Gasparoto, Secretário Judiciário do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados que o presente
feito, originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos
SADP, foi migrado para o Processo Judicial Eletrônico PJe, em cumprimento aos termos contidos
na Portaria nº 247/2020 TSE e Resolução nº 2.467/2020 TRE/MT.
Fica(m), dessa forma, INTIMADO(S) o(s) respectivo(s) advogado(s) dos autos para ratificar o
cadastramento, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o disposto no artigo 1º, § 6º, inciso
V, da Portaria nº 247/2020 TSE.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0601272-38.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601272-38.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR DEPUTADO
ESTADUAL REQUERENTE: ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR ADVOGADO: JOÃO
ERNESTO PAES DE BARROS - OAB/MT4867/O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DECISÃO
Vistos.
De início, determino à SJ que proceda a atualização da representação processual, conforme
petição e substabelecimento constantes dos ids. 3975622 e 3975672.
Pois bem.
Por meio da petição encontradiça no id. 3340672, a Advocacia-Geral da União promove Execução
/Cumprimento de Sentença em face de Ardonil Manoel Gonzalez Junior, referente à obrigação de
pagar quantia certa aos cofres do Tesouro Nacional.
Na oportunidade, procedeu-se a atualização do valor devido, conforme demonstrativo de débito
juntado aos autos (id. 3340772).
Decido.
Embora regularmente intimado, o prestador de contas deixou de comprovar o recolhimento dos
valores determinados no Acórdão 27526, conforme certidão encontradiça no id. 2991222 o que
deu ensejo à deflagração da fase executória da demanda.
Deste modo, defiro o requerimento formulado no item a da petição da Exequente (id. 3340672),
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Deste modo, defiro o requerimento formulado no item a da petição da Exequente (id. 3340672),
nos termos do art. 523 do CPC, e determino a intimação do prestador de contas Ardonil Manoel
Gonzalez Junior, na pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 513, §2º, inciso I, do
CPC), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento e apresente o comprovante
de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), referente ao valor atualizado de R$
65.973,36 (sessenta e cinco mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos), sob
pena de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%, conforme o art. 523, § 1º, do Código
de Processo Civil.
O prestador deverá ser advertido de que, na hipótese de inadimplência, incidirão juros moratórios e
atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento (art. 82, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.553/2017).
Ainda, em não havendo o recolhimento, devem os autos retornar conclusos para deliberação
quanto às providências requeridas nos itens b a g da aludida petição de Execução/Cumprimento
de Sentença .
Comprovado o adimplemento da obrigação, expeça-se o necessário para conversão dos valores
em favor da parte credora, o que deverá ser certificado e arquivem-se os autos, com os registros e
cautelas de estilo.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator

PROCESSO 0601230-86.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601230-86.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SANTINA FELICIA GUMULIAUSKIS DE SOUZA DEPUTADO
ESTADUAL REQUERENTE: SANTINA FELICIA GUMULIAUSKIS DE SOUZA ADVOGADO:
OSMAR MILAN CAPILÉ - OAB/MT835/O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DECISÃO
Vistos.
Por meio da petição encontradiça no id. 3305922, a Advocacia-Geral da União promove Execução
/Cumprimento de Sentença em face de Santina Felicia Gumuliauskis de Souza, referente à
obrigação de pagar quantia certa aos cofres do Tesouro Nacional.
Na oportunidade, procedeu-se a atualização do valor devido, conforme demonstrativo de débito
juntado aos autos (id. 3305972).
Decido.
Embora regularmente intimada, a prestadora de contas deixou de comprovar o recolhimento dos
valores determinados no Acórdão 27551, conforme certidão encontradiça no id. 2967722 o que
deu ensejo à deflagração da fase executória da demanda.
Deste modo, defiro o requerimento formulado no item a da petição da Exequente (id. 3305922),
nos termos do art. 523 do CPC, e determino a intimação da prestadora de contas Santina Felicia
Gumuliauskis de Souza, na pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 513, §2º, inciso I,
do CPC), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento e apresente o
comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), referente ao valor
atualizado de R$ 5.120,01 (cinco mil, cento e vinte reais e um centavo), sob pena de multa de 10%
e de honorários advocatícios de 10%, conforme o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.
A prestadora deverá ser advertida de que, na hipótese de inadimplência, incidirão juros moratórios
e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
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sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento (art. 82, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.553/2017).
Ainda, em não havendo o recolhimento, devem os autos retornar conclusos para deliberação
quanto às providências requeridas nos itens b a d da aludida petição de Execução/Cumprimento
de Sentença .
Comprovado o adimplemento da obrigação, expeça-se o necessário para conversão dos valores
em favor da parte credora, o que deverá ser certificado e arquivem-se os autos, com os registros e
cautelas de estilo.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator

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

ELEICAO

REQUERENTE:

LUCELIA

2018

LUCELIA

PEREIRA

PEREIRA

NEVES

NEVES

ADVOGADO:

DEPUTADO
JUSSIANNEY

FEDERAL
VIEIRA

VASCONCELOS - OAB/MT11287/O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Excelentíssimo Senhor Doutor BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES determina a INTIMAÇÃO de
LUCELIA PEREIRA NEVES, para, no PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, apresentar o comprovante de
recolhimento parcela com vencimento no mês corrente, conforme Guia de Recolhimento da União
GRU juntada aos autos (ID 4162622), nos termos do despacho (ID 4205222).
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
MARCOS VINICIUS CAMPOS RODRIGUES
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais

PROCESSO 0601134-71.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601134-71.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES DEPUTADO
ESTADUAL REQUERENTE: DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES FISCAL DA LEI:
Procuradoria Regional Eleitoral
DECISÃO
Vistos.
Por meio da petição encontradiça no id. 3872772, a Advocacia-Geral da União promove Execução
/Cumprimento de Sentença em face de Darci Agostinho da Silva Gonçalves, referente à obrigação
de pagar quantia certa aos cofres do Tesouro Nacional.
Na oportunidade, procedeu-se a atualização do valor devido, conforme demonstrativo de débito
juntado aos autos (id. 3872822).
Decido.
Embora regularmente intimado, o prestador de contas deixou de comprovar o recolhimento dos
valores determinados no Acórdão 27843, conforme certidão encontradiça no id. 3738122 o que
deu ensejo à deflagração da fase executória da demanda.
Deste modo, defiro o requerimento formulado no item 1 da petição da Exequente (id. 3872772),
nos termos do art. 523 do CPC, e determino a intimação do prestador de contas Darci Agostinho
da Silva Gonçalves, na pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 513, §2º, inciso I, do
CPC), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento e apresente o comprovante

de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), referente ao valor atualizado de R$
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de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), referente ao valor atualizado de R$
26.195,00 (vinte e seis mil, cento e noventa e cinco reais), sob pena de multa de 10% e de
honorários advocatícios de 10%, conforme o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.
O prestador deverá ser advertido de que, na hipótese de inadimplência, incidirão juros moratórios e
atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento (art. 82, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.553/2017).
Ainda, em não havendo o recolhimento, devem os autos retornar conclusos para deliberação
quanto às providências requeridas nos itens 2 a 5 da aludida petição de Execução/Cumprimento
de Sentença .
Comprovado o adimplemento da obrigação, expeça-se o necessário para conversão dos valores
em favor da parte credora, o que deverá ser certificado e arquivem-se os autos, com os registros e
cautelas de estilo.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator

PROCESSO 0601043-78.2018.6.11.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601043-78.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 RAQUEL GONCALVES DA SILVA BENETOLI DEPUTADO
ESTADUAL
REQUERENTE: RAQUEL GONCALVES DA SILVA BENETOLI
ADVOGADO: LAURO JOSE DA MATA - OAB/MT3774/O
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Vistos etc.
Cuida-se de requerimento (ID 4058272) formulado pela UNIÃO visando promover o cumprimento
de decisão em face de RAQUEL GONÇALVES DA SILVA BENETOLI, referente à obrigação de
pagar quantia certa na importância de R$ 10.652,42 (dez mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e
quarenta e dois centavos), valor atualizado (ID 4058322), em favor do Tesouro Nacional.
O Acórdão nº 27847 (ID 3139622), que condenou a prestadora de contas a devolver o valor de R$
10.166,46 (dez mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos) ao Tesouro Nacional
transitou em julgado em 21/05/2020 (ID 3204872).
Embora intimada para comprovar o pagamento da dívida (ID 3707822), a candidato não se
manifestou (ID 3794472).
Remetidos autos à representação da Advocacia-Geral da União, a União apresentou petição de
cumprimento de sentença (ID 4058272).
Pois bem.
Diante do requerimento da exequente e do demonstrativo de débito atualizado, intime-se a
devedora para proceder ao pagamento do débito atualizado no valor de R$ 10.652,42 (dez mil,
seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%, conforme o art. 523, § 1º, do Código
de Processo Civil.
Realizado o pagamento, expeça-se o necessário para conversão dos valores em favor da parte
credora e arquivem-se os autos com as anotações de praxe.
Em caso de impugnação ao valor requerido, a parte executada deverá declarar de imediato o valor
que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado e seu cálculo, nos
termos do art. 525, § 4º, do CPC.
Não efetuado o recolhimento voluntário dos valores, DEFIRO o pedido formulado pela União,
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Não efetuado o recolhimento voluntário dos valores, DEFIRO o pedido formulado pela União,
determinando que se proceda ao bloqueio de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira da
parte executada, via BacenJUD, já acrescido de multa de 10% e de honorários advocatícios
também de 10% sobre o valor a ser recolhido, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na
execução (art. 854, do CPC).
Caso seja realizado o bloqueio de valor em excesso ou ínfimo, fica desde já deferido o imediato
desbloqueio, conforme determina o § 1º do art. 854 do CPC.
Realizada a indisponibilidade de ativos financeiros, a executada deverá ser intimado nos termos do
art. 854, § 2º, CPC.
Por força da ordem preferencial de penhora prevista no art. 835, do CPC, postergo a análise do
pedido Renajud 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), 08 de setembro de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz-Membro do TRE/MT
Relator

PROCESSO 0601016-95.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601016-95.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDAO DEPUTADO
ESTADUAL REQUERENTE: MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDAO ADVOGADO: TULIANE
PATRICE FRANCHI BARROS - OAB/MT14517 ADVOGADO: RODRIGO CAMPOS MORAES OAB/MT11355/O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Vistos.
Tendo em vista a informação prestada pela agremiação partidária (id. 4049372), bem assim, o
requerido pela prestadora de contas na petição de id. 4049322, concedo o prazo de 30 (trinta) dias
para comprovação do repasse da sobra ao respectivo partido político, a contar da publicação
desta.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS Relator

PROCESSO 0600393-60.2020.6.11.0000
MANDADO DE SEGURANÇA n.º 0600393-60.2020.6.11.0000
IMPETRANTE: Município de Lucas do Rio Verde
ADVOGADO: HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB/MT20225/B
IMPETRADO: Juízo da 21ª Zona Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DECISÃO
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Município de Lucas do
Rio Verde, por intermédio do Procurador-Geral do Município, Dr. Heitor Pereira Marquezi, em face
de decisão proferida pelo juízo da 21.ª Zona Eleitoral, tomada no bojo dos autos de notícia de
irregularidade de propaganda eleitoral (Pje n.º 0600075-14.2020.6.11.0021), que, com fundamento
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irregularidade de propaganda eleitoral (Pje n.º 0600075-14.2020.6.11.0021), que, com fundamento
no art. 73, § 4.º da Lei n.º 9.504/1997, determinou a imediata suspensão da distribuição e
divulgação de material de publicidade da Prefeitura de Lucas do Rio Verde e ordenou a busca e
apreensão de todos os livretos já distribuídos, no prazo de 24 horas.
O autor justifica o cabimento no mandado de segurança para buscar sanar ilegalidade ou
teratologia de decisões interlocutórias na seara eleitoral, sobretudo por inexistir recurso cabível em
face de tais decisões, remanescendo apenas a ação mandamental como medida viável a coibir
abusos perpetrados por autoridades no exercício do poder de polícia.
Assevera que a decisão vergastada se revela ilegal, pois a confecção do informativo Prestando
Contas foi realizado com recursos públicos durante período permitido pela legislação eleitoral e
com caráter unicamente informativo, sem qualquer menção à pretensa candidatura do atual Gestor
Municipal, pedido de votos ou quaisquer fatos que pudessem configurar propaganda antecipada.
Aduz, ainda, que o caráter teratológico da decisão está estampado na determinação de
recolhimento dos 30.000 exemplares do livreto distribuído, tratando-se de algo impossível de ser
realizado pela municipalidade no plano fático, pois todo o material publicitário já fora distribuído nos
domicílios e logradouros de Lucas do Rio Verde.
Por fim, pleiteia a concessão de liminar com a finalidade de suspender o ato reputado coator, nos
termos do art. 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, confirmando-se ao final a segurança com o fito
de reformar e/ou cassar a decisão em face da sua ilegalidade/teratologismo.
Inicialmente o presente feito fora distribuído ao Excelentíssimo Juiz-Membro, Dr. Sebastião
Monteiro, o qual determinou a redistribuição em razão de prevenção deste gabinete, ocorrida
quando do julgamento do Mandado de Segurança n.º 0600374-54.2020.6.11.0000, distribuído por
sorteio em 19.08.2020, com o mesmo objeto versado nestes autos.
Assim, a mesma causa de pedir do presente mandamus já fora apreciada em outro Mandado de
Segurança, impetrado pelo Prefeito do município de Lucas do Rio Verde, ocasião em que este
Relator extinguiu liminarmente a ação por não avistar decisão teratológica ou manifestamente
ilegal apta a justificar o cabimento do remédio heroico.
É o breve relato. Fundamento e decido.
De início, cumpre-me analisar o cabimento do presente remédio constitucional.
O mandado de segurança é ação constitucional que tem por finalidade proteger direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do
Poder Público (art. 5º, LXIX da Constituição Federal). Entretanto, não se admite o cabimento de
mandado de segurança: a) contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art.
5º, inciso II, da Lei n.º 12.016/2009); b) contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula
267, STF); c) contra decisão judicial transitada em julgado (art. 5º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009
e Súmula 268, STF).
Especificamente no âmbito das ações eleitorais, em que por força lógica e bom senso a marcha
processual exige uma tramitação mais célere dos feitos, a opção do legislador foi a de tornar
irrecorríveis as decisões interlocutórias, com a finalidade precípua de agilizar o desfecho da
demanda. Nessa linha de entendimento, transmudar os exíguos prazos processuais das ações
eleitorais para o estendido prazo decadencial de 120 dias do mandado de segurança, utilizando-se
do remédio heroico como sucedâneo recursal, significa alargar uma porta que o legislador
estreitou.
Tratando-se de decisão interlocutória tomada no contexto das ações eleitorais, o caminho a ser
seguido é o trâmite ordinário do processo, assegurando-se ao final a devolutividade da matéria em
eventual recurso manejado contra a sentença.
Assim, no campo eleitoral o desfazimento de ato judicial pela via do mandado de segurança é
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Assim, no campo eleitoral o desfazimento de ato judicial pela via do mandado de segurança é
medida excepcionalíssima, sendo cabível tão somente em situações de manifesta ilegalidade ou
abuso de poder, no que a jurisprudência assentou chamar de "decisão teratológica ou
manifestamente ilegal".
Dentro dessa máxima, abusiva é a decisão judicial que viola de forma patente e literal, dispositivo
de lei. Afasta-se, desse modo, a possibilidade de uso do mandado de segurança para debater
tema controverso, interpretação jurídica ou impugnar decisão satisfatoriamente fundamentada,
uma vez que, por mais que o entendimento jurídico do órgão julgador, no mérito, possa ser
diferente, é necessário analisar os fundamentos da impetração, quais sejam, a ilegalidade e o
abuso de poder, que não podem ser avistados quando a decisão está embasada em compreensão
plausível de norma legal e/ou jurisprudencial.
Neste sentido firma-se a jurisprudência eleitoral:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL.
EXCEPCIONALIDADE. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. 1. Na linha da jurisprudência
desta Corte Superior, o mandado de segurança não é sucedâneo recursal, de modo que a
impugnação de ato judicial por essa via tem caráter excepcional, cabível somente diante de
situação que revele teratologia. [...] Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-RMS 7248, Rel. Ministro HENRIQUE NEVES, julgado em 05/05/2014, DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 103, Data 02/06/2015, Página 44, sem grifos no original)
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL QUE NÃO CONCEDEU
EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO POR WRIT.
TERATOLOGIA E DANO IRREPARÁVEL NÃO EVIDENCIADOS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR
E DO PRÓPRIO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO NÃO INFIRMADOS. - A excepcionalidade para admissão do mandado de segurança
contra atos judiciais, só existe diante de decisão teratológica, concomitante a dano irreparável
manifestamente evidenciado.
[...]
- Agravo regimental desprovido.
(AgR-MS 3723, Rel. Ministro MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA, julgado em 05/05
/2008, DJ - Diário da Justiça, Volume 1, Tomo I, Data 12/06/2008, Página 14, sem grifos no original)
O caso concreto destes autos trata da produção de livretos pelo poder executivo municipal,
distribuídos em diversos bairros do município de Lucas do Rio Verde, com a finalidade, segundo o
impetrante, de dar publicidade aos cidadãos sobre os serviços, atividades e obras estão sendo
desenvolvidos pelo poder público e também informar à população onde o recurso do contribuinte
está sendo empregado.
Em que pese o caráter institucional propalado pelo Impetrante, num juízo de valoração da prova
carreada aos autos, entendeu a autoridade eleitoral de primeiro grau que o periódico produzido
com a utilização de recursos públicos visa, eminentemente, exaltar as realizações e as obras
efetivadas pela atual gestão municipal, durante o mandato do Prefeito Flori Luiz Binotti. Os
vocábulos e frases utilizadas na redação da revista evidenciam, sem dúvidas, que detém
inquestionável finalidade promocional. A publicidade, objeto deste processo, não detém caráter
educativo, informativa ou de orientação social. Considero, por conseguinte, em um juízo de
cognição sumária, que está caracterizada a promoção pessoal do candidato, sendo o bastante
para se enquadrar como propaganda eleitoral irregular, independentemente de o seu conteúdo
trazer pedido explícito de votos . (grifei)
Depreende-se do trecho acima, extraído da decisão objurgada, que o juiz eleitoral considerou o
livreto Prestando Contas como propaganda eleitoral irregular consubstanciada em prática de atos
de promoção pessoal que conferem substancial vantagem aos detentores de mandato eletivo em
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de promoção pessoal que conferem substancial vantagem aos detentores de mandato eletivo em
detrimento daqueles que pretendem ingressar na vida pública, asfixia a renovação do quadro
político e incentiva a continuidade dos atuais gestores no poder, afrontando o princípio de paridade
de armas entre os candidatos.
Em que pese não existir no material publicitário pedido explícito de votos ou imagem do prefeito ou
menção à reeleição, resta evidente que seu conteúdo tem conotação eleitoreira ao enaltecer as
ações realizados pela atual gestão municipal, transcrever comentários da população Luverdense
exaltando os feitos da Prefeitura, traçar um comparativo da situação anterior do município com a
atual situação e até mesmo valer-se do informe para apresentar projetos futuros.
Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante na peça inaugural, não há ilegalidade
manifesta na decisão que determinou a suspensão da distribuição e o recolhimento da propaganda
considerada irregular pelo juízo da 21.º Zona Eleitoral, pois a edição e a disseminação do material
publicitário com contornos de promoção pessoal do gestor municipal é passível de configurar
abuso de poder político[1], não havendo falar-se em direito líquido e certo para concessão da
segurança requerida.
Além disso - e aqui se revela a principal irregularidade da conduta coibida - o fato de o material
publicitário ter sido distribuído às vésperas do início do período vedado e, portanto, seus efeitos
terem adentrado à fase de proibição de qualquer espécie de publicidade institucional, configura-se
um ilícito eleitoral, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, segundo a qual é
irrelevante a data do início da veiculação de publicidade prevista no art. 73, inciso VI, b, da Lei n.º
9.504/97, caso esta permaneça durante o período vedado.
Vejamos o entendimento do Colendo TSE sobre o tema:
AGRAVO

REGIMENTAL.

RECURSO

ESPECIAL.

CONDUTA

VEDADA.

PUBLICIDADE

INSTITUCIONAL. MULTA. 1. Não violação ao art. 275 do Código Eleitoral ou ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando o órgão jurisdicional se manifesta a respeito de todas as questões
suscitadas pelas partes, adotando, em alguns trechos da decisão, a manifestação do Ministério
Público Eleitoral. Precedente: AgR-REspe nº 227-04, de minha relatoria, DJE de 10.4.2014. 2. Se o
Tribunal de origem concluiu que houve veiculação de propaganda institucional no período vedado,
mediante peça publicitária de caráter autopromocional utilizada em vários serviços e bens da
municipalidade, a revisão de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas,
providência vedada em sede extraordinária (Súmulas 7, do STJ e 279, do STF). 3. Na linha da
jurisprudência desta Corte Superior, salvo as hipóteses autorizadas em lei, a permanência de
propaganda institucional durante o período vedado é suficiente para que se aplique a multa do art.
73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e
afixada em momento anterior. 4. É incabível a redução da multa aplicada por meio de decisão
devidamente fundamentada, especialmente quando as informações registradas no acórdão
regional denotam o uso da propaganda vedada em vários bens e serviços da administração
municipal. Precedentes: AgR-AI nº 4109-05, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 10.8.2011; e AgRREspe nº 441-73, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 28.6.2011. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 61872, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 202, Data 27/10/2014, Página 54/55)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
PROIBIDO. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. DESPROVIMENTO.
1. Autos recebidos no gabinete em 14.8.2017.

2. A teor do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, é vedado a agentes públicos, nos três meses que
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2. A teor do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, é vedado a agentes públicos, nos três meses que
precedem o pleito, veicular propaganda institucional de atos, programas, obras, serviços e
campanhas de órgãos públicos em nível federal, estadual ou municipal, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
3. No caso, proveu-se em parte recurso especial do Parquet para impor multa no valor de 5.000
UFIR apenas ao agravante, coordenador de comunicação social do Governo do Piauí à época dos
fatos, por inexistir prova de conhecimento prévio por parte do Governador, conforme jurisprudência
desta Corte Superior.
4. É incontroversa a manutenção, no início do período eleitoral, de quatro placas de obras
contendo publicidade institucional do Governo do Piauí.
5. A permanência dessa publicidade nos três meses que antecedem o pleito caracteriza o ilícito
independentemente de termo inicial de veiculação e de suposta falta de caráter eleitoreiro. 6.
Agravo regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 3409, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin, Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Data 02/08/2018)
Os documentos fiscais juntados no Id 4091422 demonstram que o pagamento pela distribuição do
material publicitário ocorreu no dia 14.08.2020, ou seja, um dia antes do início do período vedado
de 3 meses que antecedem o pleito. Ainda que todos os livretos tenham sido entregues à
população antes do dia 15.08.2020, conforme afirma o Impetrante, por tratar-se de um informativo
confeccionado em material que não se deteriora em curto espaço de tempo, resta claro que os
efeitos indesejáveis da publicidade perduraram e se espraiaram para além da data-limite fixada na
legislação, revelando-se suficiente para acarretar o desequilíbrio prejudicial na disputa eleitoral.
A decisão combatida é datada de 18.08.2020, ou seja, foi proferida nos lindes do período vedado
pela legislação eleitoral, visando coibir veiculação de publicidade institucional, com contornos de
promoção pessoal, cujos efeitos repercutiram para dentro do período vedado. Tais circunstâncias,
no meu sentir, denotam acerto na decisão judicial de primeiro grau, que não extrapolou dispositivo
de lei e buscou assegurar a tão desejada paridade de armas entre os competidores da disputa
eleitoral.
Por fim, quanto ao suposto teratologismo da medida que impôs ao atual gestor municipal o
recolhimento do material distribuído, também não visualizo qualquer exacerbação na
determinação, até porque a mera suspensão da distribuição dos informativos não acarretaria os
mesmos efeitos reparadores que o recolhimento do material em veiculação.
Não é demais pensar que se fora possível ao poder público distribuir os informativos dentro de
curto prazo de tempo, também se mostra exequível que o gestor público beneficiado com a
conduta proceda ao recolhimento material, podendo, se preciso for, justificar eventual
impossibilidade de fazê-lo em relação a algum exemplar que porventura tenha se deteriorado.
Em conclusão, resguardado o cabimento contra as decisões manifestamente ilegais e/ou
teratológicas, aqui não presente, a mera discordância com o entendimento jurídico contido na
decisão vergastada não autoriza o manejo da ação mandamental, que deve estar restrito às
hipóteses normativa e jurisprudencialmente assentadas.
Do exposto, na mesma linha de entendimento adotada quando do julgamento do Mandado de
Segurança n.º 0600374-54.2020.6.11.0000 e, sobretudo, por não visualizar ilegalidade ou abuso
de poder para dar trânsito a esta demanda, INDEFIRO liminarmente o presente mandado de
segurança, com fulcro no art. 10, da Lei n.º 12.016/2009.
Publique-se.
Cientifique-se a Procuradoria Regional Eleitoral.

Traslade-se cópia para os autos de notícia de irregularidade de propaganda eleitoral (Pje n.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. 3243

Cuiabá, segunda-feira, 14 de setembro de 2020

13

Traslade-se cópia para os autos de notícia de irregularidade de propaganda eleitoral (Pje n.º
0600075-14.2020.6.11.0021), a fim de dar conhecimento.
Arquive-se, após o trânsito em julgado.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz-Membro TRE/MT
Relator
[1] Recurso Eleitoral. Eleições 2012. Representação por conduta vedada a agente público. Abuso
de poder político. Publicidade institucional associada a promoção pessoal. Art. 74, da Lei nº 9.504
/97. Improcedência. Questão de ordem. Reexame do recurso determinado pelo Tribunal Superior
Eleitoral. Esclareceu-se que seria mantida a relatoria do recurso original. Mérito. Candidato ao
cargo de vice-prefeito que, na condição de Presidente de Conselho Municipal da Juventude e
Gestor de núcleo de Assistência à Juventude, fez circular propaganda institucional, da qual
constam referências sobre sua atuação à frente do citado Conselho e agradecimento ao então
prefeito e candidato à reeleição, na mesma chapa. Publicação de livreto com texto subscrito pelo
segundo recorrido, em que ele se intitula Gestor do Núcleo de Assistência à Juventude. Livreto
editado em abril de 2012, data bastante próxima ao início do período eleitoral. Deliberada
promoção pessoal. Afronta ao art. 37, § 1º, da Constituição da República. Gravidade da conduta.
Abuso de poder político caracterizado. Recurso a que se dá provimento. (RECURSO ELEITORAL
n 69724, ACÓRDÃO de 17/12/2014, Relator(a) MARIA EDNA FAGUNDES VELOSO, Relator(a)
designado(a) MAURÍCIO PINTO FERREIRA, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça EletrônicoTREMG, Data 26/01/2015 )

PROCESSO 0600334-72.2020.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o(a) seguinte
acórdão:
ACÓRDÃO N° 27938
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0600334-72.2020.6.11.0000 - Bom Jesus do Araguaia
- MATO GROSSO
Cautelar Inominada
IMPETRANTE: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
ADVOGADO: THAIS SOARES AZEVEDO - OAB/MT24163/O
IMPETRADO: Juízo da 53ª Zona Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: GILBERTO LOPES BUSSIKI
MANDADO DE SEGURANÇA. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL POR PRÁTICA DE CONDUTA
VEDADA. DECISÃO PROFERIDA COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA.
POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DE LEI QUE APROVOU A CONSTRUÇÃO DE
CASA DO ÍNDIO. OBRA PREVISTA EM LEI ORÇAMENTÁRIA DE PLANO PLURIANUAL
APROVADO EM 2017. ORDEM CONCEDIDA.
1. Ao magistrado é dado, ao receber a representação, determinar a suspensão do ato que deu
motivo à representação quando o ato impugnado puder resultar na ineficiência da medida, caso
julgada procedente a representação, nos termos da alínea b do inciso I do art. 22 da Lei
Complementar n° 64/90.

2. O disposto no art. 73, § 10°, da Lei n° 9.504/1997 veda aos agentes públicos, no ano em que
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2. O disposto no art. 73, § 10°, da Lei n° 9.504/1997 veda aos agentes públicos, no ano em que
se realizar eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, por parte da
Administração Pública, exceto nos casos de programas sociais autorizados em lei e já em
execução orçamentária no exercício anterior.
3. A previsão da construção da Casa do Índio no plano plurianual do município, aprovado em 2017,
revela que a análise sobre a exceção trazida no citado normativo merece ser aprofundada durante
a instrução processual da representação. Isso porque a instituição de programa social já previsto
em dotação orçamentária de exercício anterior pode dar ensejo ao afastamento da incidência de
abuso de poder pelos pretensos candidatos.
4. Ordem concedida.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por maioria, em
CONCEDER A SEGURANÇA vindicada.
Cuiabá, 03.09.2020.
GILBERTO LOPES BUSSIKI Relator.

PROCESSO 0600209-75.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o(a) seguinte
acórdão:
ACÓRDÃO n° 27944
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0600209-75.2018.6.11.0000 - Cuiabá - MATO GROSSO
Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
REQUERENTE: PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - COMISSÃO
PROVISÓRIA ESTADUAL DE MATO GROSSO
ADVOGADO: MARIA HELENA SILVA ROSA - OAB/MT22168/O
ADVOGADO: JOSÉ ANTONIO ROSA - OAB/MT005493
ADVOGADO: ROBELIA DA SILVA MENEZES - OAB/MT23212/O
REQUERENTE: SAMUEL LEMES DA SILVA
ADVOGADO: AMANDA DA COSTA LIMA ROSA SILVA - OAB/MT15793/O
ADVOGADO: ROBELIA DA SILVA MENEZES - OAB/MT23212/O
ADVOGADO: JOSÉ ANTONIO ROSA - OAB/MT005493
REQUERENTE: MARCOS GARCIA PESSOA
ADVOGADO: AMANDA DA COSTA LIMA ROSA SILVA - OAB/MT15793/O ADVOGADO:
ROBELIA DA SILVA MENEZES - OAB/MT23212/O
ADVOGADO: JOSÉ ANTONIO ROSA - OAB/MT005493
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: GILBERTO LOPES BUSSIKI
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO. 2017. PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO. CONTAS ZERADAS . NÃO RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. FALHAS QUE NÃO INVIABILIZAM A ANÁLISE DA
CONTABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A entrega da prestação de contas após expirado o prazo do art. 32, da Lei n° 9.096/1995,
caracteriza-se com erro formal, conforme precedentes.
2. A ausência de comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil
digital, extratos bancários, balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício,
caracterizam-se como impropriedades que não maculam as contas no contexto de ausência de
movimentação financeira e não de recebimento de recursos públicos pela grei no respectivo
exercício financeiro.
3. A mera presunção, sem qualquer comprovação de eventual realização de gastos com
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3. A mera presunção, sem qualquer comprovação de eventual realização de gastos com
manutenção de sede e serviços advocatícios e contábeis, não se revela suficiente para gerar um
juízo de reprovação das informações prestadas.
4. Contas anuais aprovadas com ressalvas.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS.
Cuiabá, 10.09.2020.
GILBERTO LOPES BUSSIKI Relator.

PROCESSO 0000119-24.2015.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PETIÇÃO CÍVEL nº 0000119-24.2015.6.11.0000
REQUERENTE: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO
GROSSO ADVOGADO: GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI - OAB/MT010042
ADVOGADO: DIOGO EGIDIO SACHS - OAB/MT4894/O REQUERENTE: PERCIVAL SANTOS
MUNIZ REQUERENTE: VINICIUS DE CARVALHO ARAUJO REQUERENTE: WELLINGTON DE
MOURA PORTELA EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL EXECUTADO: PPS - PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO GROSSO ADVOGADO: GUSTAVO ADOLFO
ALMEIDA ANTONELLI - OAB/MT010042 ADVOGADO: DIOGO EGIDIO SACHS - OAB/MT4894/O
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Vistos.
Trata-se de requerimento formulado pelo executado (ID 4191272) para desconstituição da penhora
de valores bloqueados por determinação deste Juízo, bem como o parcelamento da dívida.
Com relação à liberação do valor, INDEFIRO o pedido uma vez que, não restou demonstrada a
impenhorabilidade da quantia bloqueada, devendo por consequência referidos valores serem
transferidos 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.
Defiro o pedido de parcelamento do valor restante da dívida.
No mais, determino a remessa dos autos ao setor competente, afim de que, após atualização do
débito, faça o abatimento do valor já bloqueado e parcele o restante do débito em quantas parcelas
forem necessárias para um valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), emitindo as respectivas
GRUs, para pagamento mês à mês.
P.R.I. CUMPRA-SE
Cuiabá (MT), 10 de setembro de 2020.
Doutor(a) JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO Relator(a)

PROCESSO 0601275-90.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601275-90.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MATOSINHO TOLEDO DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE:
MATOSINHO TOLEDO ADVOGADO: PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - OAB/MT182220
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DECISÃO
Vistos.
Por meio da petição encontradiça no id. 3262022, a Advocacia-Geral da União promove Execução
/Cumprimento de Sentença, em face de Matosinho Toledo, referente à obrigação de pagar quantia
certa aos cofres do Tesouro Nacional.

Na oportunidade, procedeu-se à atualização do valor devido, conforme demonstrativo de débito
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Na oportunidade, procedeu-se à atualização do valor devido, conforme demonstrativo de débito
juntado aos autos (id. 3262072).
Decido.
Embora regularmente intimado, o prestador de contas deixou de comprovar o recolhimento dos
valores determinados no Acórdão 27541, conforme certidão encontradiça no id. 2966672 o que
deu ensejo à deflagração da fase executória da demanda.
Deste modo, defiro o requerimento formulado no item 1 da petição da Exequente (id. 3262022),
nos termos do art. 523 do CPC, e determino a intimação do prestador de contas Matosinho Toledo,
na pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 513, §2º, inciso I, do CPC), para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento e apresente o comprovante de pagamento da
Guia de Recolhimento da União (GRU), referente ao valor atualizado de R$ 6.984,69 (seis mil,
novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), sob pena de multa de 10% e de
honorários advocatícios de 10%, conforme o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.
O prestador deverá ser advertido de que, na hipótese de inadimplência, incidirão juros moratórios e
atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento (art. 82, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.553/2017).
Ainda, em não havendo o recolhimento, devem os autos retornar conclusos para deliberação
quanto às providências requeridas nos itens 2 a 5 da aludida petição de Execução/Cumprimento
de Sentença .
Comprovado o adimplemento da obrigação, expeça-se o necessário para conversão dos valores
em favor da parte credora, o que deverá ser certificado e arquivem-se os autos, com os registros e
cautelas de estilo.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator

PROCESSO 0601313-05.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601313-05.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA ADVOGADO: WILSON ALVES DE LIMA
FILHO - OAB/MT25519/O ADVOGADO: AUGUSTO BOURET ORRO - OAB/MT22974/O
ADVOGADO: RODRIGO PINHEDO HERNANDES - OAB/MT19124/O FISCAL DA LEI:
Procuradoria Regional Eleitoral
DECISÃO
Vistos.
Por meio da petição encontradiça no id. 3498872, a Advocacia-Geral da União promove Execução
/Cumprimento de Sentença em face de Kalil Sarat Baracat de Arruda, referente à obrigação de
pagar quantia certa aos cofres do Tesouro Nacional.
Na oportunidade, procedeu-se a atualização do valor devido, conforme demonstrativo de débito
juntado aos autos (id. 3499172).
Decido.
Embora regularmente intimado, o prestador de contas deixou de comprovar o recolhimento dos
valores determinados no Acórdão 27469, conforme certidão encontradiça no id. 2547922 o que
deu ensejo à deflagração da fase executória da demanda.
Deste modo, defiro o requerimento formulado na petição da Exequente (id. 3498872), nos termos
do art. 523 do CPC, e determino a intimação do prestador de contas Kalil Sarat Baracat de Arruda,
na pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 513, §2º, inciso I, do CPC), para que, no
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na pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 513, §2º, inciso I, do CPC), para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento e apresente o comprovante de pagamento da
Guia de Recolhimento da União (GRU), referente ao valor atualizado de R$ 32.424,44 (trinta e dois
mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), sob pena de multa de 10% e
de honorários advocatícios de 10%, conforme o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.
A prestadora deverá ser advertida de que, na hipótese de inadimplência, incidirão juros moratórios
e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento (art. 82, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.553/2017).
Ainda, em não havendo o recolhimento, devem os autos retornar conclusos para deliberação
quanto às demais providências requeridas na aludida petição de Execução/Cumprimento de
Sentença (bloqueio de contas e aplicações financeiras e ss).
Comprovado o adimplemento da obrigação, expeça-se o necessário para conversão dos valores
em favor da parte credora, o que deverá ser certificado e arquivem-se os autos, com os registros e
cautelas de estilo.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator

PROCESSO 0601356-39.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601356-39.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 NEDILSON MACIEL DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: NEDILSON MACIEL DOS SANTOS ADVOGADO: THIAGO AUGUSTO BITTAR OAB/MT16017-B FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Vistos.
Defiro o item "a" da petição da AGU constante do id. 3392822. À CCIA para cumprimento.
Em seguida, de modo direto, intime-se o prestador de contas para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
manifeste-se acerca da proposta contida no item "b" da aludida petição.
Após, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS Relator

PROCESSO 0601420-49.2018.6.11.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601420-49.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 VALDIR MENDES BARRANCO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: VALDIR MENDES BARRANCO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS - OAB/MT16822/O
ADVOGADO: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - OAB/MT15462/O
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Vistos etc.
Diante do cumprimento das obrigações decorrentes do acórdão 27380, determino o arquivamento
do feito, com as anotações de estilo.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá (MT), 10 de setembro de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz-Membro do TRE/MT
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Juiz-Membro do TRE/MT
Relator

PROCESSO 0601429-11.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601429-11.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 TANIA BRITO MOURA DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE:
TANIA BRITO MOURA FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Vistos.
Tendo em vista o teor da certidão constante do id. n.º 4145722, encaminhe-se o feito à AGU para
fins de cobrança do montante devido pela candidata, conforme determinado no Acórdão, na forma
do art. 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator

PROCESSO 0601165-91.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601165-91.2018.6.11.0000
REQUERENTE:

ELEICAO

2018

ANDREA

BEZERRA

VIEIRA

DEPUTADO

FEDERAL

REQUERENTE: ANDREA BEZERRA VIEIRA ADVOGADO: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS
NOCCHI - OAB/MT014913 EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL EXECUTADO: ANDREA BEZERRA
VIEIRA FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
O Excelentíssimo Senhor Doutor BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES determina a INTIMAÇÃO de
ANDREA BEZERRA VIEIRA, para, no PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, apresentar o comprovante de
recolhimento do débito, conforme Guia de Recolhimento da União GRU juntada aos autos (ID
4208322), nos termos do despacho (ID 4032422).
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
MARCOS VINICIUS CAMPOS RODRIGUES
Coordenadoria de Registro e Informações Processuais

ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO
TRE-MT-PREGÃO-ELETRÔNICO-42-2020-APOIO-ADMINISTRTIVO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº 00042/2020 - UASG 70022
Nº Processo: SEI 03252-2020-4. Objeto:Contratação de pessoa juridica especializada na prestação
de serviços comuns e continuados de apoio administrativo: Serviços de Auxiliar Operacional
Administrativo, mediante alocação de mão de obra. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 14/09/2020
das 08h00 às 17h59. Endereço:Av. Hist. Rubens de Mendonca, 4750 - Bosque da Saude, - Cuiabá
/MT ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70022-5-00042-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 14/09/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/09
/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Conforme edital..
(SIASGnet - 10/09/2020) 70022-00001-2020NE000050
FABIO CURTY DE MESQUITA
Pregoeiro Oficial

ATOS
DA 1ª ZONA ELEITORAL
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ATOS DA 1ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600029-85.2020.6.11.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600029-85.2020.6.11.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE
CUIABÁ MT
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
REPRESENTADO: WILLYS JORGE MARTINS
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuida-se de representação eleitoral promovida pelo Douto Promotor de Justiça Eleitoral, visando a
apuração de suposta conduta ilícita praticada por WILLYS JORGE MARTINS, consistente na
violação da disposição constante do art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/97, ao argumento de que, o
representado, via rede social Instagran, promoveu intensa divulgação de imagens veiculadas à
semelhança de santinhos contendo seu nome e indicação de sua pré candidatura, bem como,
exaltando suas qualidades pessoais.
Aduz o representante que as imagens divulgadas podem configurar propaganda eleitoral irregular
antecipada, pois: o representado mostra-se em uma fotografia típica de panfletos eleitorais, com
legendas, logo abaixo da foto, contendo o seu nome e indicação de ser pré-candidato a vereador .
Assim, tendo em vista que a divulgação propalada ocorreu em período anterior à 15 de Agosto do
corrente ano, o órgão do Parquet eleitoral pugnou liminarmente, pela cessação da divulgação do
suposto material de campanha eleitoral dito extemporâneo, notadamente em virtude de estar fora
do período permitido, mesmo que a divulgação seja disfarçada de homenagens (como, por
exemplo, dia do capoeirista e dia dos pais) para, inutilmente, tentar dissuadir que se trata de
propaganda eleitoral própria, sob pena de multa diária, dentre outras cominações cabíveis .
Em decisão proferida na data de 23.08.2020, foi concedida a liminar vindicada, determinando que
o representado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, providenciasse a retirada da publicidade
atacada, sob pela de multa e demais sanções criminais. No corpo do decisum, foi determinada
ainda a proibição ao representado de promover qualquer divulgação em suas redes sociais
(Instagram, Facebook, Whatsapp ou similares) de foto e/ou vídeo de material de campanha
eleitoral ou que conste o nome do representado se auto declarando pré-candidato .
A defesa do representado, na data de 02 de setembro de 2020, apresentou pedido de
reconsideração da decisão proferida em sede liminar, sob o argumento de que: 1) a
fundamentação inidônea de propaganda extemporânea em detrimento de imagens semelhantes a
santinhos e panfletos eleitorais , não são suficientes para lastrear a concessão liminar, sobrepondo
inclusive previsão legislativa; 2) as imagens divulgadas não possuem qualquer finalidade eleitoral,
tampouco se amoldam a configuração de propaganda eleitoral antecipada, eis que das publicações
printadas , existe tão somente a apresentação do representado, como pré-candidato, conforme
autoriza a Lei 9.504/97, narrando sua biografia e apresentando propostas, conforme autorizado
pela norma regulamentadora, de modo que a obrigação de não fazer imposta ao representado se
mostra desarrazoada. Por fim, pugnou pela reconsideração da decisão com a revogação da liminar
concedida e restabelecimento do pleno gozo de seus direitos, para que possa concorrer em
igualdade de condições ao pleito municipal que se aproxima, bem como, pela improcedência da
representação ora debatida, ante a inexistência de ato ilícito praticado pelo representado.

Consta dos autos que a defesa, concomitantemente, impetrou mandado de segurança, fulcrado na
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Consta dos autos que a defesa, concomitantemente, impetrou mandado de segurança, fulcrado na
ocorrência de teratologia da decisão, perante o Tribunal Regional Eleitoral, cujo mandamus foi
distribuído sob o nº 0600399-67.2020.6.11.0000, com relatoria do Desembargador Sebastião
Barbosa Farias.
Em sede liminar, a ordem pleiteada foi concedida, cujo teor suspendeu os efeitos da decisão
vergastada, sob o argumento de que os atos noticiados pelo Douto Promotor de Justiça Eleitoral,
não configuram propaganda eleitoral antecipada, máxime pelo teor da mídia apresentada, que está
de acordo com o disposto no art. 36-A da Lei das Eleições, uma vez que não se vislumbra pedido
de voto explícito, ou mesmo implícito. Do contrário, as mídias questionadas apenas informam que
o paciente é pré-candidato e exaltam suas qualidades pessoais, não se observando pedido
explícito de voto. Frisa-se que, o mero ato de promoção pessoal não se confunde com propaganda
eleitoral.
É o relatório.
Decido.
De início observa-se que a questão alusiva à suposta ilegalidade da decisão liminar deste Juízo já
foi objeto de enfrentamento pela instância superior.
Logo, é despicienda uma nova análise da matéria, máxime diante do posicionamento do TSE,
acerca dos limites de divulgação de pré-campanha, verbis:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DEPUTADO
ESTADUAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. PEDIDO DE APOIO
POLÍTICO E DIVULGAÇÃO DE PRÉ CAMPANHA. ART. 36 A, § 2º, DA LEI N° 9.504/97.
MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO
1. A configuração de propaganda eleitoral antecipada requer a existência de elementos que
denotem pedido explícito de voto, desbordando dos limites do art. 36 A da Lei nº 9.504/97.
2. No caso, as mensagens impugnadas, ainda que anunciadoras de possível candidatura, estão
desatadas de pedido explícito de voto e albergadas pelas liberdades de informação e de
manifestação, que, consoante a jurisprudência desta Corte, não configuram a propaganda eleitoral
extemporânea.
3. Os argumentos expostos pelo agravante não são suficientes para afastar a conclusão da
decisão agravada, devendo, portanto, ser mantida.
4. Agravo interno a que se nega provimento (TSE, AgReg em Recurso Especial Eleitoral n.
060493959/RJ, DJ 08.08.2019, Dje 22.08.2019)
Assim, apresentada a competente defesa, e já tendo sido afastada a decisão que teria colidido
com o disposto no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, impõe-se a prolação de sentença, nos termos do
art. 96, da mesma norma legal e art. 20 da Resolução n. 23.608/2019.
O material condenado pelo Ministério Público Eleitoral aponta publicações realizadas na rede
social Instagran do representado, cujo teor foi comprovado por meio de prints das referidas
publicações (art. 17, §2º, da Resolução n. 23.608/19).
Das publicações, extrai-se o seguinte texto:
Pré candidato a vereador por Cuiabá/MT.
Ingressei na política para ser agente de transformação social, fazer ouvir e escoar os princípios
que carrego!
Wilys Martins Pré Candidato a vereador por Cuiabá.
MULHERES QUEREMOS OUVIR VOCÊS!
O que vc gostaria na política? (Postado em Faça uma Pergunta ).
Quero ouvir vc mulher.
Cuiabano de tchapa e cruz, 33 anos, morador do Araes, com formação educacional básica na
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Cuiabano de tchapa e cruz, 33 anos, morador do Araes, com formação educacional básica na
Escola Estadual Presidente Médici e bacharel em Zootecnia pelo antigo CEFET-CUIABÀ e hoje o
IFMT- Campus São Vicente.
Agora pré- candidato a vereador, vem conhecer minhas propostas.
Wilys_martins Aqui nas minhas redes sociais você saberá mais sobre mim e minhas propostas
para a nossa capital. Vamos juntos mudar Cuiabá #wilyscba#wilys2020#cuiabá#cuiabrasa.(...)
Em razão dessas mensagens publicadas nas redes sociais, o representante MPE acusa a prática
de propaganda eleitoral extemporânea e, portanto, em dissonância com o disposto no art. 36 da
Lei nº 9.504/97, disciplinado pela Resolução TSE, 23.610/2019, alterada pela Resolução TSE,
23.624/2020.
O nó górdio dessa Representação Eleitoral reside em saber se o material apresentado caracteriza
propaganda eleitoral ou em mera promoção individual que, de acordo com remansosa
jurisprudência e legislação, não é afeta à Justiça Eleitoral.
Para Vera Maria Nunes Michels, propaganda eleitoral é toda a ação destinada ao convencimento
do eleitor para angariar votos (Direito eleitoral Análise panorâmica de acordo com a Lei n. 9.504
/97, p. 127). Desta feita, é necessário identificar na divulgação noticiada, a clara intenção de pedir
votos.
Com o objetivo de precisar se o material publicitário está ou não afeto ao controle jurisdicional de
cunho eleitoral, a Lei nº 9504/97, em seu art. 36-A, dispõe:
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 (...)
Assim, na interpretação literal do dispositivo transcrito, é lícito ao pretenso candidato, a menção à
candidatura e a exaltação de suas qualidades pessoais, sem que tais condutas sejam objeto de
cerceamento e atuação via Poder de Polícia da Justiça Eleitoral.
Acerca da dicção supra apontada, Raquel Cavalcanti Ramos Machado assim preleciona:
Não se pode ignorar, porém, que dificilmente os pré-candidatos pedem votos explicitamente nesse
período. A atual redação da norma, portanto, se considerada em sua literalidade, poderá afastar do
controle da Justiça Eleitoral parcela considerável de atos indiretos de propaganda.
A norma, porém, deve ser interpretada tendo-se em vista os elementos finalístico e sistêmico, vale
dizer, tendo-se em vista a sua finalidade o contexto no qual se insere.
Como o art. 36-B combate a propaganda indireta, tal lógica deverá ser acolhida na interpretação do
art. 36-A.
Essa é nossa posição, embora a jurisprudência eleitoral até a presente data exija que o pedido
seja explícito/expresso para caracterização da irregularidade eleitoral.
Em decisão paradigmática, porém, o TSE entendeu que anunciar a candidatura e pedir ao povo a
oportunidade de gerir pode caracterizar pedido antecipado de voto. Na situação analisada, não
houve o pedido de voto, mas o da oportunidade de gerir. No entender do Ministro Tarcísio Vieira, o
caso sinaliza evolução da jurisprudência quanto à matéria, possibilitando, assim, a depender do
caso concreto, a configuração da propaganda extemporânea diante de pedido de voto contextual e
não verbalizado.
Assim, e tendo em vista que o pedido antecipado de voto pode ocorrer de diversas formas, cabe
ao Ministério Público e aos adversários políticos o controle cuidadoso da divulgação da imagem e
da exaltação das qualidades dos pré-candidatos, assim como a propagação de seu
posicionamento pessoal.

De mesma importância é o respeito ao princípio da igualdade, referido no texto legal por meio 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

Ano 2020 - n. 3243

Cuiabá, segunda-feira, 14 de setembro de 2020

22

De mesma importância é o respeito ao princípio da igualdade, referido no texto legal por meio da
exigência de tratamento isonômico no caso de exposição de filiado ou pré-candidato em veículos
de comunicação. O legislador claramente fez uma opção pela flexibilização do conceito de
propaganda antecipada, não podendo o Poder Judiciário ignorá-la, sob pena de ativismo judicial,
em atitude que pode se revelar antidemocrática. Por outro lado, os princípios constitucionais e as
peculiaridades do caso concreto demandam o aumento do controle judicial (Direito eleitoral 2. ed.
rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018).
Na tênue linha que a referida doutrinadora Raquel Cavalcanti Ramos Machado caminhou, a
liminar, nesta Representação, foi concedida, para se suspender a veiculação da propaganda
combatida, por entender que, em seu conteúdo, possuía pedido de votos não expresso, ante a
promoção pessoal do representado, o que foi realizado de pronto pelo representado.
Mas, como referido, a linha diferenciadora da propaganda eleitoral e da mera promoção individual
é por demais delicada, tanto que, em sede do presente writ nº 0600399-67.2020.6.11.0000, a
liminar foi suspensa pelo Desembargador relator Sebastião Barbosa Farias, que conclui que não
foi demonstrado nas mídias e imagens divulgadas pedido de voto explícito, ou mesmo implícito,
estando as aludidas mídias combatidas de acordo com as disposições insertas no artigo 36-A da
Lei das Eleições.
Assentou ainda que, Do contrário, as mídias questionadas apenas informam que o paciente é précandidato e exaltam suas qualidades pessoais, não se observando pedido explícito de voto. Frisase que, o mero ato de promoção pessoal não se confunde com propaganda eleitoral .
Ora, a matéria é interpretativa e gera, sim, dúvida sobre a ocorrência de propaganda
extemporânea subliminar, pelo conteúdo das mensagens divulgadas dispondo sobre a
preocupação do representado com a população Cuiabana, sobretudo as mulheres, as quais ele
chama inclusive para uma espécie de enquete ressaltando: MULHERES QUEREMOS OUVIR
VOCÊS! Em seguida, perguntando: O que vc gostaria na política? , ou quando afirma que: Aqui
nas minhas redes sociais você saberá mais sobre mim e minhas propostas para a nossa capital .
Mas dúvida não é certeza.
E, para haver o pleno enquadramento legal, gerando a sanção, há de existir, de forma categórica,
a certa configuração do ato praticado na proibição da lei, mas não mera possibilidade.
O fato de a propaganda eleitoral antecipada não possuir pedido de votos explicitamente, tampouco
promover alusão ao pleito eleitoral vindouro, faz emergir a possibilidade de a mensagem publicada
estar dentro da excepcionalidade prevista no artigo 36-A da Lei nº 9504/97.
Acerca dos requisitos para a configuração da propaganda eleitoral extemporânea, o Tribunal
Superior Eleitoral, é assente e uníssono no sentido de que "a referência à candidatura e à
promoção pessoal dos pré-candidatos, desde que não haja pedido explícito de voto, não
configuram propaganda extemporânea, nos termos da nova redação dada ao art. 36-A pela Lei
13.165/15. Precedente: AgR-REspe 12-06/PE, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe 16.8.2017" (REspe
1-94, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 3.11.2017) (AgR Respe 0604396 07, Rel.
Sérgio Silveira Banhos, DJE de 10.12.2019).
Na mesma toada, o Tribunal Regional de nosso Estado:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR. PRODUÇÃO DE
ADESIVOS. MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTOS. NÃO HAVENDO EXCESSOS A SEREM REPRIMIDOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de
voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos.
Inteligência do art. 36-A, caput, da Lei nº 9.504/97.
2. A legislação eleitoral não obsta o pedido implícito de votos, reforçando, portanto, a livre
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2. A legislação eleitoral não obsta o pedido implícito de votos, reforçando, portanto, a livre
manifestação do pensamento e comunicação no período de pré-campanha.
3. É imperioso verificar, ainda, se dentro do contexto em que foi divulgada, a mensagem teve ou
não algum reflexo no processo eleitoral, devendo a Justiça Eleitoral se atentar apenas ao abuso
efetivo, que possa levar à quebra da normalidade e da legitimidade das eleições, o que não restou
roborado nos autos.
4. Negado provimento ao recurso eleitoral.
(Recurso Eleitoral n 60000166, ACÓRDÃO n 27812 de 01/04/2020, Relator(ad quo) LUÍS
APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 3145,
Data 23/04/2020, Página 6 ) grifei.
RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA
/ANTECIPADA - APLICATIVO WHATSAPP - MENSAGEM IMPLÍCITA - TAPORÃ/MT - 27ª ZONA
ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
1. A minirreforma eleitoral (Lei 13.165/2015) provocou alterações expressivas no processo, dentre
as quais, ampliou as possibilidades de liberdade de expressão e manifestação do pensamento,
trazendo novos contornos ao art. 36-A da Lei n.º 9.504/97. Em harmonia com essa recente
roupagem, a jurisprudência vem consentindo com a realização de propaganda antecipada em rede
social, quando não há pedido explícito de votos.
2. A mensagem objeto da representação foi veiculada um dia antes do início oficial da campanha
eleitoral 2016, em um grupo privado do WhatsApp, de modo que se mostra deveras forçoso
reconhecer que a propaganda teve potencialidade suficiente para gerar desiquilíbrio na disputa e
influenciar o resultado das eleições.
3. Sentença de 1.ª instância mantida, negando-se provimento ao recurso.
(Recurso Eleitoral n 33649, ACÓRDÃO n 27476 de 15/08/2019, Relator LUÍS APARECIDO
BORTOLUSSI JÚNIOR, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2991, Data 23/08
/2019, Página 10-11) grifei.
Pelo exposto, diante do posicionamento mais recente dos Tribunais Superiores e da dúvida
emergida do conteúdo da mensagem guerreada, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na
Representação Eleitoral formulada pelo ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, ante
inexistência de certeza de configuração de propaganda eleitoral antecipada.
De consequência, declaro sem efeito a liminar concedida nos autos.
Dê ciência às partes no prazo legal para, querendo, apresentar recurso à presente sentença, no
prazo legal.
Após, certifique-se e, com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas estilares.
Comunique-se da presente decisão ao Juiz Membro do TRE, relator do Mandado de Segurança n.
0600399-67.2020.6.11.0000, no prazo de 24h.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpra-se, imediatamente.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO
Juiz da 1ª Zona Eleitoral

ATOS DA 2ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600049-73.2020.6.11.0002
JUSTIÇA ELEITORAL 002ª ZONA ELEITORAL DE GUIRATINGA MT
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JUSTIÇA ELEITORAL 002ª ZONA ELEITORAL DE GUIRATINGA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600049-73.2020.6.11.0002 / 002ª ZONA
ELEITORAL DE GUIRATINGA MT
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - SAO JOSE DO POVO - MT MUNICIPAL RESPONSÁVEIS: PAULO ROBERTO CUMBA FERREIRA, PAULO CEZAR DE
SOUZA
ADVOGADO DO REQUERENTE E RESPONSÁVEIS: JULIO CESAR GUEDES AGUIAR - OAB
MT 20.217 REQUERIDO: JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE GUIRATINGA MT
EDITAL N.º 032/2020
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Aroldo José Zonta Burgarelli, MM°. Juiz da 2ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICO a todos que o presente edital virem, ou dele tenham conhecimento, que o
diretório municipal do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT SÃO JOSÉ DO POVO,
através de seu presidente, PAULO ROBERTO CUMBA FERREIRA, bem como seu tesoureiro,
PAULO CEZAR DE SOUZA, apresentou prestação de contas relativa ao exercício do ano de 2019
através de declaração de ausência de movimentação de recursos (autos 060004973.2020.6.11.0002), ficando facultado a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias, a
apresentação de impugnação, a qual deve ser apresentada em petição fundamentada,
acompanhada das provas que demonstram a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período (art. 44, I, da Resolução TSE n.º 23.604/2019).
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 no átrio do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos 10 (dez) dias do
mês de setembro de 2020. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e
Chefe de Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
Paulo Henrique Peres Xavier
Técnico Judiciário
Chefe de Cartório da 02ª ZE/MT
(Assinado com base na Portaria 002/2018/02ªZE/MT)

PROCESSO 0600007-24.2020.6.11.0002
JUSTIÇA ELEITORAL 002ª ZONA ELEITORAL DE GUIRATINGA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600007-24.2020.6.11.0002 / 002ª ZONA
ELEITORAL DE GUIRATINGA MT
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - SAO JOSE DO POVO - MT MUNICIPAL RESPONSÁVEIS: PAULO ROBERTO CUMBA FERREIRA, PAULO CEZAR DE
SOUZA
Advogado do REQUERENTE: JULIO CESAR GUEDES AGUIAR - OABMT 20.217 Advogado dos
RESPONSÁVEIS: JULIO CESAR GUEDES AGUIAR - OABMT 20.217 REQUERIDO: JUÍZO DA
002ª ZONA ELEITORAL DE GUIRATINGA MT
EDITAL N.º 031/2020
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Aroldo José Zonta Burgarelli, MM°. Juiz da 2ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICO a todos que o presente edital virem, ou dele tenham conhecimento, que o
diretório municipal do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT SÃO JOSÉ DO POVO,
através de seu presidente, PAULO ROBERTO CUMBA FERREIRA, bem como seu tesoureiro,
PAULO CEZAR DE SOUZA, apresentou prestação de contas relativa ao exercício do ano de 2016
através de declaração de ausência de movimentação de recursos (autos 060000724.2020.6.11.0002), ficando facultado a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias, a
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24.2020.6.11.0002), ficando facultado a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias, a
apresentação de impugnação, a qual deve ser apresentada em petição fundamentada,
acompanhada das provas que demonstram a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período (art. 44, I, da Resolução TSE n.º 23.604/2019).
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 no átrio do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos 10 (dez) dias do
mês de setembro de 2020. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e
Chefe de Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
Paulo Henrique Peres Xavier
Técnico Judiciário
Chefe de Cartório da 02ª ZE/MT
(Assinado com base na Portaria 002/2018/02ªZE/MT)

ATOS DA 3ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
04/2020
Designa Oficiais de Justiça Ad Hoc.
A Exma. Sra. Suelen Barizon Hartmann, MMª Juíza da 3ª Zona Eleitoral, Município de Rosário
Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
CONSIDERANDO o disposto no §1º do art. 4° da Resolução TSE n° 23.527/2017, no sentido de
que as designações para atuar como oficial de justiça ad hoc, previstas nos incisos II, III e IV do
mesmo dispositivo, deverão ocorrer em caráter eventual e esporádico;
CONSIDERANDO a necessidade de eventualmente proceder a notificação pessoal dos mesários
ou pessoal de apoio logístico que atuarão nas Eleições 2020.
RESOLVE
Art. 1º Designar as servidoras públicas do município de Rosário Oeste, requisitadas para esta
unidade eleitoral, MARA DE ASSIS, JUCILEIDE FERREIRA DE MESQUITA SANTOS e EVA
JOCOB DE ALMEIDA, para atuarem como Oficiais de Justiça Ad Hoc em caráter eventual e
esporádico, para o cumprimento das intimações de mesários e colaboradores que se fizerem
necessárias nos autos do processo nº 600054-92.2020.6.11.0003, 600055-77.2020.6.11.0003 e
600056-62.2020.6.11.0003.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º. Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Encaminhe-se cópia ao setor competente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral para os
registros necessários.
Rosário Oeste - MT, 9 de setembro de 2020.
SUELEN BARIZON HARTMANN
Juíza Eleitoral

ATOS DA 7ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
ELEIÇÕES 2020 - LOCAIS DE VOTAÇÃO ZE07 (DIAMANTINO E ALTO
PARAGUAI)
EDITAL Nº 53/2020
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EDITAL Nº 53/2020
DESIGNAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS SEÇÕES ELEITORAIS
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020 C/C ELEIÇÃO SUPLEMENTAR PARA O SENADO EM MT
O Juiz da 7ª Zona Eleitoral, RAUL LARA LEITE, com sede em DIAMANTINO/MT, no exercício de
suas atribuições, FAZ SABER a todos os que virem o presente Edital ou dele tiverem
conhecimento, aos Srs. Eleitores, Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e aos demais
interessados, que nos termos do art. 135 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65), foram designados
os locais abaixo por este Juízo Eleitoral, discriminados onde funcionarão as MESAS
RECEPTORAS DE VOTOS desta 7ª Zona Eleitoral, com vistas ao pleito: ELEIÇÕES MUNICIPAIS
2020 c/c ELEIÇÃO SUMPLEMENTAR PARA UM CARGO AO SENADO POR MATO GROSSO.
Município: 90093 - ALTO PARAGUAI
Local de Votação: 1058 - E. E. ALEXANDRE GOMES DA SILVA CHAVES Endereço: RUA
SANTOS DUMONT, S/N CENTRO
Seções: 7, 11*, 12*, 13*, 14, 15*, 16*, 17*, 18, 124*, 184*.
Local de Votação: 1023 - E. E. DR ARNALDO ESTEVAO FIGUEIREDO Endereço: RUA MAJOR
SIMÃO AURELIANO DE BARROS, 229 CENTRO
Seções: 1, 2*, 3, 4*, 5, 6*.
Local de Votação: 1210 - E. M. PEDRO DUARTE DE MIRANDA LIMA Endereço: RUA 7 DE
SETEMBRO, 386 CENTRO
Seções: 8, 9*, 10, 231*.
Local de Votação: 1244 - E. M. BELA VISTA
Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, 1419 BELA VISTA Seções: 23, 24*, 123, 126*, 155, 257*.
Local de Votação: 1120 - ZONA RURAL - E. E. ZÉLIA COSTA DE ALMEIDA Endereço: ZONA
RURAL DE ALTO PARAGUAI, TIRA SENTIDO TIRA SENTIDO
Seções: 125.
Local de Votação: 1074 - ZONA RURAL - E. E. HENRIQUE JOSÉ TRINDADE Endereço: ZONA
RURAL DE ALTO PARAGUAI, CAPÃO VERDE CAPÃO VERDE
Seções: 19, 20*, 114.
Local de Votação: 1201 - ZONA RURAL - E. E. ÁGUA SANTA
Endereço: ZONA RURAL DE ALTO PARAGUAI, ÁGUA SANTA ÁGUA SANTA
Seções: 243, 255*, 256*.
Local de Votação: 1228 - ZONA RURAL - E. M. NOVA ESPERANÇA Endereço: ZONA RURAL DE
ALTO PARAGUAI, EMA EMA
Seções: 254.
Município: 90697 - DIAMANTINO
Local de Votação: 1350 - E. M. ELZA MARTINS DE QUEIROZ OLIVEIRA Endereço: RUA
PROJETADA, S/N PEDREGAL
Seções: 38, 39*, 82, 83*, 152, 194*, 201*.
Local de Votação: 1155 - E. M. BRAS MAIMONI Endereço: RUA FREI MANOEL, S/N POPINO
Seções: 131, 261*, 263*.
Local de Votação: 1058 - E. E. IRMÃ LUCINDA FACCHINI Endereço: AVENIDA MUNICIPAL, S/N
BAIRRO DA PONTE Seções: 28, 29*, 32*, 33, 34*, 35*, 36, 37*, 195*, 205, 266*.
Local de Votação: 1040 - E. E. PLÁCIDO DE CASTRO Endereço: AVENIDA MUNICIPAL, 879
CENTRO Seções: 25, 26*, 30, 31*, 41, 42*, 84, 142*, 193, 197*.
Local de Votação: 1112 - E. M. CASTORINA SABO MENDES Endereço: AVENIDA MUNICIPAL, S
/N COHAB MORUMBI Seções: 27, 40*, 43, 44*, 196*, 202, 262*.
Local de Votação: 1120 - E. E. NILCE MARIA DE MAGALHÃES Endereço: RUA DOS
ESTUDANTES, S/N BURITI
Seções: 45, 46, 47, 251, 260.
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ESTUDANTES, S/N BURITI
Seções: 45, 46, 47, 251, 260.
Local de Votação: 1309 - E. E. SERRA AZUL
Endereço: RUA DAS PITOMBEIRAS, S/N NOVO DIAMANTINO Seções: 81, 145, 166, 179, 210,
240, 258, 259, 264.
Local de Votação: 1147 - E. E. DR MANOEL JOSÉ MURTINHO Endereço: RUA DAS AZALÉIAS, S
/N NOVO DIAMANTINO Seções: 51, 52, 53, 160, 212, 248, 265*.
Local de Votação: 1139 - E. E. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA Endereço: RUA FORTALEZA, S/N
JARDIM ALVORADA Seções: 48, 49, 50, 225, 267*.
Local de Votação: 1392 - ZONA RURAL - E. M. CASTRO ALVES Endereço: ZONA RURAL DE
DIAMANTINO, CAETÉ CAETÉ
Seções: 230, 244*.
Local de Votação: 1163 - ZONA RURAL - E. M. MARIA EUZEBIA FERREIRA Endereço: ZONA
RURAL DE DIAMANTINO, BOJUÍ BOJUÍ
Seções: 171, 224*
Local de Votação: 1295 - ZONA RURAL - E. M. JOSE FRANCISCO KROLING (EXTENSÃO E. M.
M. EUZEBIA) Endereço: ZONA RURAL DE DIAMANTINO, SUMIDOURO SUMIDOURO
Seções: 80.
Local de Votação: 1368 - ZONA RURAL - E. M. DÉCIO FURIGO
Endereço: ZONA RURAL DE DIAMANTINO, DECIOLÂNDIA DECIOLÂNDIA Seções: 163, 207*,
208, 209*.
(*) Seção agregada.
(**) Seção alocada provisoriamente.
(***) Seção selecionada para voto em trânsito.
(****) Seção selecionada para preso provisório e adolescente interno.
E, para amplo conhecimento de todos os interessados, especialmente aos eleitores pertencentes à
7ª Zona Eleitoral, DIAMANTINO/MT, foi publicado o presente Edital, que será afixado neste
Cartório Eleitoral no local de costume. Lavrado no Cartório da 7ª Zona Eleitoral/MT, aos 11 dia(s)
do mês de Setembro do ano 2020 (11/09/2020).
Eu, Adriano Meireles Borba, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi, em ato previamente autorizado
pela Portaria 3/2014/ZE07.
ADRIANO MEIRELES BORBA
Chefe de Cartório

ATOS DA 8ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600053-92.2020.6.11.0008
JUSTIÇA ELEITORAL 008ª ZONA ELEITORAL DE ALTO ARAGUAIA MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600053-92.2020.6.11.0008 / 008ª ZONA ELEITORAL DE ALTO
ARAGUAIA MT
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA
Advogados do(a) REQUERENTE: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - MT14517/O, HELIO
ANTUNES BRANDAO NETO - MT9490/O
REQUERIDO: JOSE DIAS RAMOS
SENTENÇA
Vistos,

Trata-se de pedido de acesso de dados de pesquisa eleitoral MT-02907/2020 realizada pelo
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. 3243

Cuiabá, segunda-feira, 14 de setembro de 2020

28

Trata-se de pedido de acesso de dados de pesquisa eleitoral MT-02907/2020 realizada pelo
instituto JOSÉ DIAS RAMOS/IMMAPEQ, formulado pela Comissão Provisória do Partido
Progressista de Alto Araguaia-MT, com fundamento na Resolução nº 23.600/2019.
Deferido o pedido na forma do art. 13 da Resolução (ID 336345), o instituto requerido foi notificado
via aplicativo de mensagem (WhatsApp) no número (65) 99908-2685 (IDs 3445785, 3651605,
3651606), bem como pelo sistema específico de Pesquisa Eleitoral PesqEle, conforme constam
nos comprovantes dos IDs 3664153, 3664176, 3664690 e 3770110.
No entanto, não houve atendimento da notificação, pois o instituto requerido não apresentou os
dados nem manifestação (ID 3769927), mesmo depois de regularmente citado (ID 3445541,
3651605, 3664176, 3770110).
Petição do requerente nos IDs 3538068, 3582129, 3790122.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do pedido (ID 4041705).
É o relatório. Decido.
Estabelece o art. 13 da Resolução TSE nº 23.600/2019: Mediante requerimento à Justiça Eleitoral,
o Ministério Público, os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão ter acesso ao
sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades e das
empresas que divulgarem pesquisas de opinião relativas aos candidatos e às eleições, incluídos os
referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas
individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a
identidade dos entrevistados (Lei nº 9.504/1997, art. 34, § 1º) [sem o destaque no original].
A agremiação é parte legítima para o pedido de acesso aos dados da pesquisa eleitoral MT-02907
/2020, desde que preservada a identidade dos entrevistados.
Não obstante tenha até respondido via aplicativo WhatsApp ao requerente (ID 3582129), o Instituto
de pesquisa requerido não disponibilizou os dados, mesmo depois de regularmente intimado para
tal.
Assim, ratifico a decisão deferida no ID 3363045 e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido, de modo a que o instituto de pesquisa forneça, no prazo de 2 (dois) dias (art. 13, §8º,
Resolução TSE nº 23.600/2019), os dados completos abrangidos no art. 13 da Resolução TSE nº
23.600/2019, preservada a identidade dos entrevistados.
Intime o instituto no e-mail informado no sistema PesqEle (art. 5º, inciso VI, c/c art. 13, §4º,
Resolução TSE nº 23.600/2019), e o Ministério Público Eleitoral via sistema.
Cumpra. Às providências.
Alto Araguaia/MT, datado e assinado digitalmente.
MARINA CARLOS FRANÇA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600155-14.2020.6.11.0009
JUSTIÇA ELEITORAL 009ª ZONA ELEITORAL DE BARRA DO GARÇAS MT
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600155-14.2020.6.11.0009 / 009ª ZONA ELEITORAL DE BARRA
DO GARÇAS MT
REPRESENTANTE: PARTIDO DA REPUBLICA-PR DE BARRA DO GARCAS-MT
Advogados do(a) REPRESENTANTE: HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - MT25933/O,
JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - MT27572/O
REPRESENTADO: PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR
DESPACHO 1. Sobre o fato novo alegado, consistente em retirada do conteúdo reputado
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DESPACHO 1. Sobre o fato novo alegado, consistente em retirada do conteúdo reputado
propaganda antecipada, manifeste-se a parte representante. 2. Após, conclusos.
Barra do Garças, 10.09.2020
Douglas Bernardes Romão
Juiz de Direito

PROCESSO 0600098-93.2020.6.11.0009
JUSTIÇA ELEITORAL 009ª ZONA ELEITORAL DE BARRA DO GARÇAS MT
Processo nº 0600098-93.2020.6.11.0009
Classe: Prestação de Contas de Partido Político
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas do Partido dos Trabalhadores PT, do Município de Torixoréu/MT,
referente ao exercício financeiro de 2019, na qual o partido apresentou a Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos.
Publicado o edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral divulgando a Declaração de Ausência de
Recebimento de Recursos Financeiros, decorreu o prazo sem oferecimento de impugnações por
terceiros (ID 3866415).
Posteriormente foi certificada a ausência de movimentação financeira, de recebimento de recursos
do fundo partidário e emissão de recibos pela agremiação partidária pela equipe técnica da Justiça
Eleitoral.
Parecer técnico emitido, opinando pela aceitação da declaração de ausência de movimentação
financeira (ID 3867083).
Manifestação ministerial favorável à aceitação da declaração de ausência de movimentação
financeira do órgão partidário (ID 3888384).
É o necessário. Decido.
Os documentos que instruíram os autos pela Justiça Eleitoral corroboram a afirmação inicial do
partido, no tocante à ausência de movimentação financeira no exercício de 2019.
Não foram interpostas impugnações demonstrando o contrário ou manifestações de interessados
acerca das informações juntadas no processo.
Por todo o exposto, em consonância com o parecer técnico e ministerial, com fulcro no artigo 44,
inciso VIII, alínea a , da Resolução TSE nº 23.604/2019, determino o arquivamento destes autos,
considerando para todos os efeitos prestados e aprovados as contas do Partido dos Trabalhadores
PT, do Município de Torixoréu/MT, referente ao exercício financeiro de 2019.
Efetue o lançamento desta decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Barra do Garças (MT), 10 de setembro de 2020.
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO
Juiz Eleitoral da 9ª ZE/MT

PROCESSO 0600096-26.2020.6.11.0009
JUSTIÇA ELEITORAL 009ª ZONA ELEITORAL DE BARRA DO GARÇAS MT
Processo nº 0600096-26.2020.6.11.0009
Classe: Prestação de Contas de Partido Político
Vistos etc.

Trata-se de prestação de contas do Partido Social Cristão PSC, do Município de Pontal do Araguaia
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Trata-se de prestação de contas do Partido Social Cristão PSC, do Município de Pontal do Araguaia
/MT, referente ao exercício financeiro de 2019, na qual o partido apresentou a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos.
Publicado o edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral divulgando a Declaração de Ausência de
Recebimento de Recursos Financeiros, decorreu o prazo sem oferecimento de impugnações por
terceiros (ID 3657651).
Posteriormente foi certificada a ausência de movimentação financeira, de recebimento de recursos
do fundo partidário e emissão de recibos pela agremiação partidária pela equipe técnica da Justiça
Eleitoral.
Parecer técnico emitido, opinando pela aceitação da declaração de ausência de movimentação
financeira (ID 3662112).
Manifestação ministerial favorável à aceitação da declaração de ausência de movimentação
financeira do órgão partidário (ID 3681161).
É o necessário. Decido.
Os documentos que instruíram os autos pela Justiça Eleitoral corroboram a afirmação inicial do
partido, no tocante à ausência de movimentação financeira no exercício de 2019.
Não foram interpostas impugnações demonstrando o contrário ou manifestações de interessados
acerca das informações juntadas no processo.
Por todo o exposto, em consonância com o parecer técnico e ministerial, com fulcro no artigo 44,
inciso VIII, alínea a , da Resolução TSE nº 23.604/2019, determino o arquivamento destes autos,
considerando para todos os efeitos prestados e aprovados as contas do Partido Social Cristão
PSC, do Município de Pontal do Araguaia/MT, referente ao exercício financeiro de 2019.
Efetue o lançamento desta decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Barra do Garças (MT), 10 de setembro de 2020.
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO
Juiz Eleitoral da 9ª ZE/MT

ATOS DA 10ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600055-56.2020.6.11.0010
JUSTIÇA ELEITORAL 010ª ZONA ELEITORAL DE RONDONÓPOLIS MT
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600055-56.2020.6.11.0010 / 010ª ZONA ELEITORAL DE
RONDONÓPOLIS MT
REPRESENTANTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - COMISSAO PROVISORIA
Advogados do(a) REPRESENTANTE: WELITON WAGNER GARCIA - MT12458/O, MAURICIO
JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - MT11464/O, GILMAR MOURA DE SOUZA - MT5681/O
REPRESENTADO: JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO, ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE
SOUZA
Advogado do(a) REPRESENTADO: LENINE POVOAS DE ABREU - MT17120/O Advogado do(a)
REPRESENTADO: ALARICE RIBEIRO DE MIRANDA CARVALHO - MT24932/O
DESPACHO
Vistos e examinados.

Trata-se de Representação por Conduta Vedada ao Agente Público formulada pela Comissão
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Trata-se de Representação por Conduta Vedada ao Agente Público formulada pela Comissão
Provisória do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB de Rondonópolis/MT em face de
JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO e ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE SOUZA.
Considerando que as partes não requereram oitiva de testemunhas e diante da desnecessidade de
outras diligências, intimem-se para apresentação de alegações finais no prazo comum de 2 (dois)
dias, conforme art. 22, X, da LC nº 64/90.
Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação no prazo de 2 (dois) dias,
nos termos do art. 49, Resolução TSE nº 23.608/2019.
Após, retornem os autos conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Rondonópolis/MT, datado e assinado eletronicamente.
RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 10ª ZE

PROCESSO 0600046-94.2020.6.11.0010
JUSTIÇA ELEITORAL 010ª ZONA ELEITORAL DE RONDONÓPOLIS MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600046-94.2020.6.11.0010
REQUERENTE: PP - PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA
Advogado: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO - MT5136/O
SENTENÇA
Cuida-se de pedido de Prestação de Contas Exercício 2019 apresentada pelo Partido Progressista
PP de Itiquira-MT.
O requerimento foi autuado na forma determinada pelo artigo 83, § 2º da Resolução TSE nº 23.553
/2017.
Verificou-se que a inicial estava em desacordo com o disposto no art. 31, inciso I e II da Resolução
23.456/2017.
Foi facultado aos requerentes/responsáveis regularizar a representação processual de todas as
partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.
Devidamente intimado, os requerentes/responsáveis apresentaram as petições ID nº 3439234 e
3439236, em 18/08/2020.
É a síntese necessária. Fundamento e decido.
Embora tenha sido facultado aos requerentes/responsáveis regularizar a representação
processual, analisando a petição apresentada em 18/08/2020, constata-se que não foi cumprida a
contento a ordem judicial, não juntando aos autos a procuração do presidente do Partido Partido
Político.
Os requerentes limitaram-se a juntar procuração da tesoureira do órgão partidário, ficando inerte
em relação ao presidente do partido político.
Nos termos do artigo 31 da Resolução TSE nº 23.456/2017, a prestação de contas deveria ser
apresentada em nome do órgão partidário e do atual presidente e tesoureiro.
Vejamos o que dispõe, a respeito, o artigo 31 da Resolução TSE nº 23.456/2017:
Art. 31. A prestação de contas recebida deve:
I - ser autuada na respectiva classe processual em nome:
a) do órgão partidário e do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções
equivalentes, e
b) do presidente, do tesoureiro e daqueles que desempenharam funções equivalentes no exercício
financeiro da prestação de contas;
II - as partes devem ser representadas por advogados;
Assim o não atendimento a regularização processual enseja o disposto no art. 76 do CPC.
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz
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Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz
suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
Portanto, carente na representação processual e, apesar de devidamente intimados, não
cumpriram a contento a ordem judicial que determinou a regularização da representação
processual.
Isto posto, com fulcro no art.330, c/c art. 76, § 1º, I do Código de Processo Civil, indefiro a petição
inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de
Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0000208-80.2016.6.11.0010
JUSTIÇA ELEITORAL 010ª ZONA ELEITORAL DE RONDONÓPOLIS MT
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0000208-80.2016.6.11.0010 / 010ª
ZONA ELEITORAL DE RONDONÓPOLIS MT
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
REPRESENTADO: HUMBERTO BORTOLINI, ANTONIO JOAQUIM GONCALVES, SUZANA
FRANCISCA DA SILVA
Advogado do(a) REPRESENTADO: JOSE LUIS BLASZAK - MT10778/B
DESPACHO
Vistos e examinados.
Considerando os termos Resolução TRE/MT nº 2467/2020, que estabelece diretrizes para o
cadastramento de processos físicos no Sistema Processo Judicial Eletrônicos (PJe), determino que
as partes sejam intimadas de que o Processo originariamente autuado no Sistema de
Acompanhamento de Documentos e Processos (SADP) Autos nº 208-80.2016.6.11.0010
(Protocolo nº 82.857/2016), foi migrado para o Processo Judicial Eletrônico PJe de 1º grau da
Justiça Eleitoral, sob o número 0000208-80.2016.6.11.0010 e passa a tramitar exclusivamente
através dele.
Intime-se, ainda, os advogados atuantes nos autos para ratificar o seu cadastramento, no prazo de
10 (dez) dias em consonância com o disposto no artigo 1º, § 4º, inciso V, da Portaria TSE nº 247
/2020 TSE, in verbis:
Art. 1º Os processos físicos em tramitação ou que, em razão de desarquivamento, voltarem a
tramitar nas unidades judiciárias da Justiça Eleitoral serão cadastrados no sistema. (...)
V - os atos processuais subsequentes serão praticados nos autos eletrônicos, inclusive, na
hipótese de ocorrência da situação prevista no § 4º deste artigo, a intimação do respectivo
advogado para ratificar aquele cadastramento no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral da 10ª Zona

ATOS DA 13ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600007-25.2019.6.11.0013
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PROCESSO 0600007-25.2019.6.11.0013
JUSTIÇA ELEITORAL 013ª ZONA ELEITORAL DE BARRA DO BUGRES MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600007-25.2019.6.11.0013 / 013ª ZONA
ELEITORAL DE BARRA DO BUGRES MT
REQUERENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA DOS REPUBLICANOS/MT, ADILTON DOMINGOS
SACHETTI, ANDERSON VIDAL DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O Advogado do(a)
REQUERENTE: DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O Advogado do(a) REQUERENTE:
DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 013ª ZONA ELEITORAL DE BARRA DO BUGRES MT
EDITAL Nº 29/2020
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. Arom Olímpio Pereira, MM. Juiz da 13ª Zona Eleitoral de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICO a todos que o presente edital virem, ou dele tenham conhecimento, que o
diretório estadual do PRB, na pessoa de seu presidente, ADILTON DOMINGOS SACHETTI, e do
tesoureiro, ANDERSON VITAL DOS SANTOS, apresentou prestação de contas final do PRB de
Barra do Bugres (PCE 0600007-25.2019.6.11.0013), a qual também estará disponível para
consulta pública no endereço:
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2018/2022802018/90336/4/10
Ficando facultado a qualquer interessado, pelo prazo de 3 (três) dias, a apresentação de
impugnação, a qual deve ser apresentada em petição fundamentada, relatando fatos e indicando
provas, indícios e circunstâncias (art. 59, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
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. Dado e passado
nesta cidade de Barra do Bugres, Mato Grosso, aos nove dias do mês de setembro de 2020.
HENRIQUE CÉZAR GONÇALVES PARREIRA
Chefe de Cartório
(Portaria 7/2017/13ªZE/MT)

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600055-47.2020.6.11.0013
JUSTIÇA ELEITORAL 013ª ZONA ELEITORAL DE BARRA DO BUGRES MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600055-47.2020.6.11.0013 / 013ª ZONA
ELEITORAL DE BARRA DO BUGRES MT
REQUERENTE: DARCI COSTA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: LEDIJANE ZANDONADI - MT5361
SENTENÇA
VISTOS ETC.
Compulsando os autos, conclui-se que o presente pedido é objeto do processo PJe 060039190.2020.6.11.000, remetido do E. TRE-MT para este Juízo.
Assim, reconhecendo a litispendência, julgo extinto o presente feito, sem julgamento de mérito.
Publique-se.
Certificado o trânsito, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.
Barra do Bugres, 11 de setembro de 2020.
AROM OLÍMPIO PEREIRA
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600038-11.2020.6.11.0013
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PROCESSO 0600038-11.2020.6.11.0013
JUSTIÇA ELEITORAL 013ª ZONA ELEITORAL DE BARRA DO BUGRES MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600038-11.2020.6.11.0013 / 013ª ZONA
ELEITORAL DE BARRA DO BUGRES MT
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC DE DENISE
MT RESPONSÁVEL: JOSE ANIBAL ILARIO DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - MT21822/O Advogado
do(a) RESPONSÁVEL: RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - MT21822/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 013ª ZONA ELEITORAL DE BARRA DO BUGRES MT
SENTENÇA
O presente feito diz respeito à prestação de contas anuais partidárias, exercício 2019, do Partido
Social Cristão do município de Denise.
Entretanto, a agremiação já apresentou anteriormente o mesmo pedido, em trâmite por este Juízo
sob o nº 06000017-35.2020.6.11.0013.
Diante de tal fato, pela existência de litispendência, revogo o despacho anterior e JULGO
EXTINTO o presente feito, determinando seu ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Barra do Bugres, 28 de agosto de 2020.
AROM OLÍMPIO PEREIRA
JUIZ ELEITORAL

ATOS DA 14ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600063-21.2020.6.11.0014
JUSTIÇA ELEITORAL 014ª ZONA ELEITORAL DE JACIARA MT
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600063-21.2020.6.11.0014 / 014ª ZONA ELEITORAL DE
JACIARA MT
ASSISTENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB 40,
NILTON SERGIO GONCALVES
Advogado do(a) ASSISTENTE: ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - MT28219/O Advogado do
(a) ASSISTENTE: ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - MT28219/O
ASSISTENTE: ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
Vistos e examinados.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO
BRASILEIRO (PSB) DE JACIARA, em face da decisão de id. 4021887, alegando omissão quando
da análise do pedido de liminar, eis que não analisou o pedido de retirada do vídeo das contas do
facebook do representado.
Vieram-me os autos conclusos.
É o necessário.
Decido.
Em que pese o manejo da peça recursal, não resta configurada qualquer das hipóteses do Art.
1.022, do CPC:
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.
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III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
De acordo com a jurisprudência, as contradições remediáveis por embargos de declaração são
aquelas internas ao julgado embargado, devido a desarmonia entre a fundamentação e as
conclusões da própria decisão, vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA ENFRENTADA E DECIDIDA COM CLAREZA NO
DECISUM COMBATIDO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC
/2015. EMBARGOS REJEITADOS.1. Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou
dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico
vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele
pretendido pelo Embargante.2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é do
julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.
Embargos rejeitados (STJ Embargos de Declaração no REsp nº 218.528/SP, Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, 4ª Turma, julgado em 07/02/2002, DJ de 22/04/2002). (ED 106094/2018, DESA. MARIA
APARECIDA RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/03/2019, Publicado no DJE 04/04
/2019)
Quanto à suposta omissão, conforme lições de Daniel Amorrim Assumpção Neves, A omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão
jurisdicional deveria ter se manifestado (...) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de
Processo Civil Comentado. p. 1715-1716. Salvador: JusPodivm, 2016).
Sendo assim, in casu é evidente que o embargante não possui qualquer razão, visto que tais vícios
não estão presentes no pronunciamento vergastado.
No caso dos autos, o embargente apresentou pedido de liminar requerendo apenas que o
representado se abstenha de promover qualquer publicidade institucional em seu canal (id.
3946152), verbis:
.... A concessão de medida liminar determinando SEJA CONCEDIDA, POR MEIO DE LIMINAR, A
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA QUE O PREFEITO MUNICIPAL
REPRESENTADO SR. ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD SE ABSTENHA DE PROMOVER
QUALQUER PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM SEU CANAL PESSOAL DE ATIVIDADES DE
OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO ÂMBITO DE UNIDADES E ESPAÇOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SOB PENA DE MULTA POR CADA ATO PRATICADO.....
No caso, a decisão de id. 4021887 concedeu a liminar vindicada, nos exatos termos como foi posta
em Juízo, não havendo qualquer omissão, portanto, na decisão combatida.
Ante ao exposto, sem mais delongas, conheço dos embargos de declaração opostos por
tempestivos e, no mérito, REJEITO-OS, por não restar configuradas qualquer das hipóteses do Art.
1.022 do CPC.
Cumpra-se o determinado na decisão de id. 4021887
Publique-se. Intimem-se.
Às Providências.
Jaciara - MT, 11 de setembro de 2020.
Laura Dorilêo Cândido
Juíza Eleitoral
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Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Autos: 0600026-91.2020.6.11.0014
Requerente: REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - SAO PEDRO DA CIPA - MT MUNICIPAL Advogados do(a) REQUERENTE: MARIELLE BARBOSA DE BRITO - MT25657/O,
WELITON WAGNER GARCIA - MT12458/O, MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES MT11464/O, GILMAR MOURA DE SOUZA - MT5681/O RESPONSÁVEL: LEILIAN DELFINO
TOMAZELLI Advogados do(a) RESPONSÁVEL: MARIELLE BARBOSA DE BRITO - MT25657/O,
WELITON WAGNER GARCIA - MT12458/O, MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES MT11464/O, GILMAR MOURA DE SOUZA - MT5681/O RESPONSÁVEL: NELCI VITORIO
TOMAZELLI Advogados do(a) RESPONSÁVEL: MARIELLE BARBOSA DE BRITO - MT25657/O,
WELITON WAGNER GARCIA - MT12458/O, MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES MT11464/O, GILMAR MOURA DE SOUZA - MT5681/O SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de
prestação de contas anual do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC) DE SÃO PEDRO DA CIPA MT. A referida agremiação partidária apresentou suas contas em 28/07/202, referente ao exercício
financeiro de 2019 por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos. Foi
publicado edital 3205380, nos termos do art. 44, I da Resolução 23.604/2019, do qual não houve
impugnação. O processo foi instruído com procuração de advogado ID 2908235, nos termos do art.
29, II, da Resolução TSE 23.604/2019. O responsável pela análise técnica não apontou nenhuma
irregularidade. O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas e o consequente
arquivamento da declaração apresentada. Desse modo, da análise dos elementos constantes dos
autos, verifica-se que não ensejam desaprovação ou aplicação de sanções, pois houve apenas
irregularidade quanto a tempestividade, o que não têm o condão de macular a prestação de
contas. É o relatório. Decido. Diante do exposto, com base no art. 45, II da Resolução TSE 23.604
/2019, e considerando o relatório técnico de análise e a manifestação do Ministério Público, julgo
APROVADAS COM RESSALVAS as contas do partido em tela, referente ao exercício financeiro de
2019 e DETERMINO o arquivamento da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos.
Em atenção ao artigo 59, par. 5º do mesmo diploma legal, DETERMINO que após o trânsito em
julgado, registre-se o julgamento da referida prestação de contas no Sistema de Informações de
Contas Partidárias e Eleitorais (SICO). P.R.I. Não havendo interposição de recursos no prazo legal,
proceda-se ao arquivamento dos autos com as cautelas de praxe.
Jaciara MT, 10 de setembro de 2020
Laura Dorilêo Cândido
Juíza Eleitoral - 14º ZE

PROCESSO 0600020-84.2020.6.11.0014
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Autos: 0600020-84.2020.6.11.0014
Requerente: REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS DE JUSCIMEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - MT14971/O
RESPONSÁVEL: MATEUS NONATO ARRAES Advogado do(a) RESPONSÁVEL: CINTIA
RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - MT14971/O RESPONSÁVEL: VALDEMIR JOSE DOS
SANTOS Advogado do(a) RESPONSÁVEL: CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - MT14971
/O SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de prestação de contas anual do PARTIDO DEMOCRATAS
DE JUSCIMEIRA-MT. A referida agremiação partidária apresentou suas contas em 30/06/2020,
referente ao exercício financeiro de 2019 por meio de Declaração de Ausência de Movimentação
de Recursos. Foi publicado edital 3205611, nos termos do art. 44, I da Resolução 23.604/2019, do
qual não houve impugnação. O processo foi instruído com procuração de advogado ID 2082427 e
2802837, nos termos do art. 29, II, da Resolução TSE 23.604/2019,, após ser devidamente
intimado para regulariza a representação. O responsável pela análise técnica não apontou
nenhuma irregularidade. O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas e o
consequente arquivamento da declaração. Desse modo, da análise dos elementos constantes dos
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consequente arquivamento da declaração. Desse modo, da análise dos elementos constantes dos
autos, verifica-se que não ensejam desaprovação ou aplicação de sanções, pois a irregularidade
na representação foi sanada e não macula as contas apresentadas. É o relatório. Decido. Diante
do exposto, com base no art. 45, II da Resolução TSE 23.604/2019, e considerando o relatório
técnico de análise e a manifestação do Ministério Público, julgo APROVADA COM RESSALVAS as
contas do partido em tela, referente ao exercício financeiro de 2019 e DETERMINO o
arquivamento da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos. Em atenção ao artigo
59, par. 5º do mesmo diploma legal, DETERMINO que após o trânsito em julgado, registre-se o
julgamento da referida prestação de contas no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (SICO). P.R.I. Não havendo interposição de recursos no prazo legal, proceda-se ao
arquivamento dos autos com as cautelas de praxe.
Jaciara MT, 10 de setembro de 2020
Laura Dorilêo Cândido
Juíza Eleitoral - 14º ZE

PROCESSO 0600019-02.2020.6.11.0014
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Autos: 0600019-02.2020.6.11.0014
Requerente: REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Advogado do(a) REQUERENTE: LUANA KAROLINA ALVES DE SOUZA - MT27875/O
RESPONSÁVEL: SEBASTIAO RODRIGUES BARBOSA Advogado do(a) RESPONSÁVEL: LUANA
KAROLINA ALVES DE SOUZA - MT27875/O RESPONSÁVEL: RODRIGO RODRIGUES FREITAS
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: LUANA KAROLINA ALVES DE SOUZA - MT27875/O
SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de prestação de contas anual do PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, DE JUSCIMEIRA-MT. A referida agremiação partidária
apresentou suas contas em 30/06/2020, referente ao exercício financeiro de 2019 por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos. Foi publicado edital 3205390, nos termos
do art. 44, I da Resolução 23.604/2019, do qual não houve impugnação. O processo foi instruído
com procuração de advogado ID 2089295, 2818178 e 2821904, nos termos do art. 29, II, da
Resolução TSE 23.604/2019. O responsável pela análise técnica não apontou nenhuma
irregularidade. O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com o consequente
arquivamento da declaração. Desse modo, da análise dos elementos constantes dos autos,
verifica-se que não ensejam desaprovação ou aplicação de sanções. É o relatório. Decido. Diante
do exposto, com base no art. 45, II da Resolução TSE 23.604/2019, e considerando o relatório
técnico de análise e a manifestação do Ministério Público, julgo APROVADAS as contas do partido
em tela, referente ao exercício financeiro de 2019 e DETERMINO o arquivamento da Declaração
de Ausência de Movimentação de Recursos. Em atenção ao artigo 59, par. 5º do mesmo diploma
legal, DETERMINO que após o trânsito em julgado, registre-se o julgamento da referida prestação
de contas no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO). P.R.I. Não
havendo interposição de recursos no prazo legal, proceda-se ao arquivamento dos autos com as
cautelas de praxe.
Jaciara MT, 10 de setembro de 2020
Laura Dorilêo Cândido
Juíza Eleitoral - 14º ZE

PROCESSO 0600004-33.2020.6.11.0014
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Autos: 0600004-33.2020.6.11.0014
Requerente: REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO DE JUSCIMEIRA Advogados do(a) REQUERENTE: RANIELE SOUZA MACIEL MT23424/O, RAFAEL SOUZA NUNES - MT14676/O, LUCIANE ROSA DE SOUZA - MT15779/O,
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MT23424/O, RAFAEL SOUZA NUNES - MT14676/O, LUCIANE ROSA DE SOUZA - MT15779/O,
EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O RESPONSÁVEL: MANOEL FAGUNDES
DE SOUZA Advogados do(a) RESPONSÁVEL: RAFAEL SOUZA NUNES - MT14676/O, RANIELE
SOUZA MACIEL - MT23424/O, LUCIANE ROSA DE SOUZA - MT15779/O, EDMILSON
VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O RESPONSÁVEL: FRANCISCO PEDRO BEZERRA
DA CRUZ Advogados do(a) RESPONSÁVEL: RAFAEL SOUZA NUNES - MT14676/O, RANIELE
SOUZA MACIEL - MT23424/O, LUCIANE ROSA DE SOUZA - MT15779/O, EDMILSON
VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de prestação de
contas anual do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE JUSCIMEIRA-MT A referida agremiação
partidária apresentou suas contas em 28/02/2020, referente ao exercício financeiro de 2019 por
meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos. Foi publicado edital 525313, nos
termos do art. 44, I da Resolução 23.604/2019, do qual não houve impugnação. O processo foi
instruído com procuração de advogado ID 500589 e 3197203, nos termos do art. 29, II, da
Resolução TSE 23.604/2019. O responsável pela análise técnica não apontou qualquer
irregularidade. O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação com o consequente
arquivamento da declaração. Desse modo, da análise dos elementos constantes dos autos,
verifica-se que não ensejam desaprovação ou aplicação de sanções, pois a irregularidade na
representação foi sanada e não tem o condão de macular a prestação de contas. É o relatório.
Decido. Diante do exposto, com base no art. 45, II da Resolução TSE 23.604/2019, e considerando
o relatório técnico de análise e a manifestação do Ministério Público, julgo APROVADAS COM
RESSALVA as contas do partido em tela, referente ao exercício financeiro de 2019 e DETERMINO
o arquivamento da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos. Em atenção ao artigo
59, par. 5º do mesmo diploma legal, DETERMINO que após o trânsito em julgado, registre-se o
julgamento da referida prestação de contas no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (SICO). P.R.I. Não havendo interposição de recursos no prazo legal, proceda-se ao
arquivamento dos autos com as cautelas de praxe.
Jaciara MT, 10 de setembro de 2020
Laura Dorilêo Cândido
Juíza Eleitoral - 14º ZE

PROCESSO 0600015-62.2020.6.11.0014
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Autos: 0600015-62.2020.6.11.0014
Requerente: REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIELLE BARBOSA DE BRITO - MT25657/O, WELITON
WAGNER GARCIA - MT12458/O, MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - MT11464
/O, GILMAR MOURA DE SOUZA - MT5681/O RESPONSÁVEL: AILTON GOMES DE OLIVEIRA,
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: MARIELLE BARBOSA DE BRITO - MT25657/O, GILMAR
MOURA DE SOUZA - MT5681/O, WELITON WAGNER GARCIA - MT12458/O, MAURICIO JOSE
CAMARGO CASTILHO SOARES - MT11464/O RESPONSÁVEL: DEIVID WILLIAM ALVES DE
OLIVEIRA Advogados do(a) RESPONSÁVEL: MARIELLE BARBOSA DE BRITO - MT25657/O,
GILMAR MOURA DE SOUZA - MT5681/O, WELITON WAGNER GARCIA - MT12458/O,
MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - MT11464/O SENTENÇA Vistos etc. Trata-se
de prestação de contas anual do PARTIDO PROGRESSISTA DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT A
referida agremiação partidária apresentou suas contas em 29/06/2020, referente ao exercício
financeiro de 2019, por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos. Foi
publicado edital ID 3051948, nos termos do art. 44, I da Resolução 23.604/2019, do qual não
houve impugnação. O processo foi instruído com procuração de advogado ID 1995140, nos termos
do art. 29, II, da Resolução TSE 23.604/2019. Consta no ID 3089205 relatório de vigência do
partido, demonstrando que a agremiação partidária não teve vigência no exercício financeiro em
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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partido, demonstrando que a agremiação partidária não teve vigência no exercício financeiro em
questão. O responsável pela análise técnica não apontou nenhuma irregularidade. O Ministério
Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas e o consequente arquivamento da declaração.
Desse modo, da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o feito carece de
interesse de agir, devendo ser extinto. É o relatório. No caso em apreço, conforme relatório juntado
no ID 3089205 verifica-se que a agremiação partidária não esteve vigente no exercício financeiro
de 2019. Dessa forma, está desobrigado de prestar contas, nos termos do art. 28, par. 1º, I da
Resolução TSE 23604/2019. Decido. Diante do exposto, com base no art. 485, VI do Código de
Processo Civil, julgo extinto sem resolução de mérito o presente feito. P.R.I. Não havendo
interposição de recursos no prazo legal, proceda-se ao arquivamento dos autos com as cautelas
de praxe.
Jaciara MT, 10 de setembro de 2020
Laura Dorilêo Cândido
Juíza Eleitoral - 14º ZE

PROCESSO 0600014-77.2020.6.11.0014
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Autos: 0600014-77.2020.6.11.0014
Requerente: REQUERENTE: 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL - JACIARA - MT - MUNICIPAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LOURIVAL RIBEIRO FILHO ADV OAB MT MT5073-O - MT5073O RESPONSÁVEL: HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
LOURIVAL RIBEIRO FILHO ADV OAB MT MT5073-O - MT5073-O RESPONSÁVEL: ANTONIO
FIGUEIREDO MEI Advogado do(a) RESPONSÁVEL: LOURIVAL RIBEIRO FILHO ADV OAB MT
MT5073-O - MT5073-O SENTENÇA vistos etc. Trata-se de prestação de contas anual do
PARTIDO SOCIAL LIBERAL DE JACIARA-MT A referida agremiação partidária apresentou suas
contas em 28/06/2020, referente ao exercício financeiro de 2019, por meio de Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos. Foi publicado edital ID 3052228, nos termos do art. 44, I
da Resolução 23.604/2019, do qual não houve impugnação. O processo foi instruído com
procuração de advogado ID 1967692, nos termos do art. 29, II, da Resolução TSE 23.604/2019. O
responsável pela análise técnica não apontou nenhuma irregularidade. O Ministério Público
Eleitoral opinou pela aprovação das contas e o consequente arquivamento da declaração
apresentada. Desse modo, da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que não
ensejam desaprovação ou aplicação de sanções. É o relatório. Decido. Diante do exposto, com
base no art. 45, II da Resolução TSE 23.604/2019, e considerando o relatório técnico de análise e
a manifestação do Ministério Público, julgo APROVADAS as contas do partido em tela, referente
ao exercício financeiro de 2019. DETERMINO o arquivamento da Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos. Em atenção ao artigo 59, par. 5º do mesmo diploma legal,
DETERMINO que após o trânsito em julgado, registre-se o julgamento da referida prestação de
contas no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO). P.R.I. Não havendo
interposição de recursos no prazo legal, proceda-se ao arquivamento dos autos com as cautelas
de praxe.
Jaciara MT, 10 de setembro de 2020
Laura Dorilêo Cândido
Juíza Eleitoral - 14º ZE

PROCESSO 0600006-03.2020.6.11.0014
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Autos: 0600006-03.2020.6.11.0014
Requerente: REQUERENTE: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
DE SÃO PEDRO DA CIPA Advogados do(a) REQUERENTE: RAFAEL SOUZA NUNES - MT14676
/O, RANIELE SOUZA MACIEL - MT23424/O, LUCIANE ROSA DE SOUZA - MT15779/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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/O, RANIELE SOUZA MACIEL - MT23424/O, LUCIANE ROSA DE SOUZA - MT15779/O,
EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O RESPONSÁVEL: DANIEL FRANCISCO
FARIAS Advogados do(a) RESPONSÁVEL: RAFAEL SOUZA NUNES - MT14676/O, RANIELE
SOUZA MACIEL - MT23424/O, LUCIANE ROSA DE SOUZA - MT15779/O, EDMILSON
VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O RESPONSÁVEL: ANDERSON NILTON DE OLIVEIRA
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: RAFAEL SOUZA NUNES - MT14676/O, RANIELE SOUZA
MACIEL - MT23424/O, LUCIANE ROSA DE SOUZA - MT15779/O, EDMILSON VASCONCELOS
DE MORAES - MT8548/O SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de prestação de contas anual do
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT A referida agremiação
partidária apresentou suas contas em 28/02/2020, referente ao exercício financeiro de 2019, por
meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos. Foi publicado edital id 525335,
nos termos do art. 44, I da Resolução 23.604/2019, do qual não houve impugnação. O processo foi
instruído com procuração de advogado ID 501387 e 3164707, nos termos do art. 29, II, da
Resolução TSE 23.604/2019, após intimação da regularização da representação. O responsável
pela análise técnica não apontou qualquer irregularidade. O Ministério Público Eleitoral opinou pela
aprovação das contas com o consequente arquivamento da declaração. Desse modo, da análise
dos elementos constantes dos autos, verifica-se que não ensejam desaprovação ou aplicação de
sanções. É o relatório. Decido. Diante do exposto, com base no art. 45, II da Resolução TSE 23.604
/2019, e considerando o relatório técnico de análise e a manifestação do Ministério Público, julgo
APROVADA COM RESSALVAS as contas do partido em tela, referente ao exercício financeiro de
2019 e DETERMINO o arquivamento da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos.
Em atenção ao artigo 59, par. 5º do mesmo diploma legal, DETERMINO que após o trânsito em
julgado, registre-se o julgamento da referida prestação de contas no Sistema de Informações de
Contas Partidárias e Eleitorais (SICO). P.R.I. Não havendo interposição de recursos no prazo legal,
proceda-se ao arquivamento dos autos com as cautelas de praxe.
Jaciara MT, 10 de setembro de 2020
Laura Dorilêo Cândido
Juíza Eleitoral - 14º ZE

PROCESSO 0600005-18.2020.6.11.0014
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Autos: 0600005-18.2020.6.11.0014
Requerente: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB 40
RESPONSÁVEL: NILTON SERGIO GONCALVES, DELIA MOURA CUNHA Advogados do(a)
REQUERENTE: RAFAEL SOUZA NUNES - MT14676/O, RANIELE SOUZA MACIEL - MT23424/O,
LUCIANE ROSA DE SOUZA - MT15779/O, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548
/O Advogados do(a) RESPONSÁVEL NILTON SERGIO GONÇALVES: RAFAEL SOUZA NUNES MT14676/O, RANIELE SOUZA MA CIEL - MT23424/O, EDMILSON VASCONCELOS DE
MORAES - MT8548/O, LUCIANE ROSA DE SOUZA - MT15779/O Advogados do(a)
RESPONSÁVEL DELIA MOURA CUNHA: RAFAEL SOUZA NUNES - MT14676/O, RANIELE
SOUZA MACIEL - MT23424/O, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O, LUCIANE
ROSA DE SOUZA - MT15779/O SENTENÇA VISTOS. Trata-se de prestação de contas anual do
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, DE JACIARA-MT. A referida agremiação partidária
apresentou suas contas em 28/02/2020, referente ao exercício financeiro de 2019, por meio de
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos. Foi publicado edital ID 525322, nos
termos do art. 44, I da Resolução 23.604/2019, do qual não houve impugnação. O processo foi
instruído com procuração de advogado ID 500687, nos termos do art. 29, II, da Resolução TSE
23.604/2019. O responsável pela análise técnica não apontou nenhuma irregularidade. O
Ministério Público Eleitoral opinou pela Aprovação das Contas. Desse modo, da análise dos
elementos constantes dos autos, verifica-se que não ensejam desaprovação ou aplicação 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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elementos constantes dos autos, verifica-se que não ensejam desaprovação ou aplicação de
sanções. É o relatório. Decido. Diante do exposto, com base no art. 45, II da Resolução TSE 23.604
/2019, e considerando o relatório técnico de análise e a manifestação do Ministério Público, julgo
APROVADAS as contas do partido em tela, referente ao exercício financeiro de 2019. Em atenção
ao artigo 59, par. 5º do mesmo diploma legal, DETERMINO que após o trânsito em julgado,
registre-se o julgamento da referida prestação de contas no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO). P.R.I. Não havendo interposição de recursos no prazo legal,
proceda-se ao arquivamento dos autos com as cautelas de praxe.
Jaciara MT, 10 de setembro de 2020
Laura Dorilêo Cândido
Juíza Eleitoral - 14º ZE

PROCESSO 0600018-17.2020.6.11.0014
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Autos: 0600018-17.2020.6.11.0014
Requerente: REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PTB EM JACIARA-MT
Advogado

do(a)

RESPONSÁVEL:

HELIO

UDSON

OLIVEIRA

RAMOS

-

MT6699/O

RESPONSÁVEL: JOSE CABRAL GALINDO, Advogado do(a) REQUERENTE: HELIO UDSON
OLIVEIRA RAMOS - MT6699/O RESPONSÁVEL: VALDEMI XAVIER DELMONDES Advogado do
(a) RESPONSÁVEL: HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS - MT6699/O SENTENÇA VISTOS. Tratase de prestação de contas anual do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB), DE JACIARAMT A referida agremiação partidária apresentou suas contas em 30/06/2020, referente ao exercício
financeiro de 2019 por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos. Foi
publicado edital ID 3205373, nos termos do art. 44, I da Resolução 23.604/2019, do qual não
houve impugnação. O processo foi instruído com procuração de advogado ID 2073498 E 3205373,
nos termos do art. 29, II, da Resolução TSE 23.604/2019, após intimação para regularizar a
representação. O responsável pela análise técnica não apontou qualquer irregularidade. O
Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas e o consequente arquivamento da
declaração. Desse modo, da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que não
ensejam desaprovação ou aplicação de sanções. É o relatório. Decido. Diante do exposto, com
base no art. 45, II da Resolução TSE 23.604/2019, e considerando o relatório técnico de análise e
a manifestação do Ministério Público, julgo APROVADAS as contas do partido em tela, referente
ao exercício financeiro de 2019 e DETERMINO o arquivamento da Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos. Em atenção ao artigo 59, par. 5º do mesmo diploma legal,
DETERMINO que após o trânsito em julgado, registre-se o julgamento da referida prestação de
contas no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO). P.R.I. Não havendo
interposição de recursos no prazo legal, proceda-se ao arquivamento dos autos com as cautelas
de praxe.
Jaciara MT, 10 de setembro de 2020
Laura Dorilêo Cândido
Juíza Eleitoral - 14º ZE

ATOS DA 15ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 172/2020 - DESIGNAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS SEÇÕES
ELEITORAIS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020

O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA, Juiz(Juíza) da 15ª Zona Eleitoral,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA, Juiz(Juíza) da 15ª Zona Eleitoral,
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT, no exercício de suas atribuições, FAZ SABER a todos os que
virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Fiscais e Delegados de
Partidos Políticos, e aos demais interessados, que nos termos do art. 135 do Código Eleitoral (Lei
nº 4.737/65), foram designados os locais abaixo por este Juízo Eleitoral, discriminados onde
funcionarão as MESAS RECEPTORAS DE VOTOS desta 15ª Zona Eleitoral, com vistas ao pleito:
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020 - primeiro turno e segundo turno, se houver.
Município: 90042 - ALTO BOA VISTA
Local de Votação: 1090 - E.E.I MARÃIWATSÉDÉ
Endereço: ALDEIA MARÃIWATSÉDÉ TERRITÓRIO INDÍGENA MARÃIWATSÉDÉ
Seções: 249.
Local de Votação: 1023 - ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOÃO RESENDE DE AZEVEDO
Endereço: AVENIDA BRASIL, NÚMERO 700 CENTRO
Seções: 47, 177*, 48, 179, 238*, 209, 235*.
Local de Votação: 1082 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL
BETEL
Endereço: RUA RAIMUNDO AIRES GOMES CENTRO
Seções: 44, 45, 46, 134, 224, 246, 250, 251.
Município: 91057 - LUCIARA
Local de Votação: 1015 - ESCOLA ESTADUAL HUMBERTO CASTELO BRANCO
Endereço: AVENIDA SEBASTIÃO GOMES DE SOUSA CENTRO
Seções: 1, 2, 157*, 3, 240*.
Local de Votação: 1023 - ESCOLA ESTADUAL JUSCELINO KUBISTCHEK
Endereço: AVENIDA 10 DE MAIO CENTRO
Seções: 4, 7*, 142*, 5, 6*, 119*.
Município: 90948 - NOVO SANTO ANTÔNIO
Local de Votação: 1015 - ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA NAIR BARBOSA DE SOUZA
Endereço: AVENIDA SANTO ANTÔNIO CENTRO
Seções: 55, 56, 200, 222, 242.
Local de Votação: 1023 - ESCOLA RURAL MUNICIPAL EXTENSÃO ZÉ TREZENTOS
Endereço: VILA TRINDADE (COMUNIDADE ZÉ TREZENTOS) ZONA RURAL
Seções: 237.
Município: 91839 - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
Local de Votação: 1040 - E. M. E. B. DO CAMPO PROFESSORA LUIZA LIRA DE AMORIM
Endereço: BR 242, VILA SÃO SEBASTIÃO (CHAPADINHA) ZONA RURAL
Seções: 43.
Local de Votação: 1031 - ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU SEVERIANO NEVES
Endereço: AVENIDA DOM PEDRO CASALDÁLIGA, NÚMERO 5, VILA SANTO ANTÔNIO VILA
SANTO ANTÔNIO
Seções: 40, 41, 42, 167, 228, 245.
Local de Votação: 1147 - ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA KWASIAT
Endereço: ALDEIA CAPIVARA aldeia capivara
Seções: 244, 239*.
Município: 91839 - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
Local de Votação: 1023 - ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES
Endereço: AVENIDA DR. JOSÉ FRAGELLI VILA NOVA
Seções: 38, 39*, 241.
Local de Votação: 1015 - ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA HILDA ROCHA DE SOUSA
Endereço: AVENIDA SEVERIANO NEVES CENTRO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Local de Votação: 1015 - ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA HILDA ROCHA DE SOUSA
Endereço: AVENIDA SEVERIANO NEVES CENTRO
Seções: 30, 33*, 31, 131*, 32, 34*, 35, 37*, 36.
Local de Votação: 1090 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO CAMPO DE
PONTINÓPOLIS
Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N PONTINÓPOLIS (ZONA RURAL)
Seções: 52, 53*, 164*, 183*, 194*, 211*.
Local de Votação: 1112 - ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE PRIMEIRO GRAU SEBASTIÃO
MARQUES DA SILVA
Endereço: GLEBA DOM PEDRO, TREVO DO MACACO GLEBA DOM PEDRO (ZONA RURAL)
Seções: 236, 247*, 248*.
Local de Votação: 1104 - ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU ALBERTO NUNES
DA SILVEIRA
Endereço: RUA XINGU, S/N, AO LADO DO POSTO DE SAÚDE ESPIGÃO DO LESTE (ZONA
RURAL)
Seções: 54, 212, 230, 243, 252
(*) Seção agregada.
(**) Seção alocada provisoriamente.
(***) Seção selecionada para voto em trânsito.
(****) Seção selecionada para preso provisório e adolescente interno.
E, para amplo conhecimento de todos os interessados, especialmente aos eleitores pertencentes à
15ª Zona Eleitoral, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT, foi publicado o presente Edital, que será
afixado neste Cartório Eleitoral no local de costume. Lavrado no Cartório da 15ª Zona Eleitoral/MT,
aos 10 dia(s) do mês de Setembro do ano 2020 (10/09/2020). Eu JANAINA CRISTINA DE
ALMEIDA Juiz(Juíza) da 15ª Zona Eleitoral/MT, fiz digitar e assino.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PORTARIAS
PORTARIA N.º 007/2020 - AGREGAÇÃO DE SEÇÕES ELEITORAIS ELEIÇÕES DE 15 DE NOVEMBRO DE 2020
A DRA. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA, Juíza da 15ª Zona Eleitoral - São Félix do Araguaia,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.
Considerando a importância da operacionalização que se observa quando se agregam Seções,
nos termos do artigo 2º da Resolução do TRE/MT n.º 2511/2020,
RESOLVE:
Art. 1º - Agregar a seção 53, a seção164, a seção 183, a seção 194 e a seção 211 para que
funcionem com a seção 52; todas instaladas no Local 1090 - ESCOLA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO BÁSICA DO CAMPO DE PONTINÓPOLIS, no Município de São Félix do AraguaiaMT.
Art. 2º - Agregar a seção 247, instalada no Local 1155 - E.M.E.B.C. DE PONTINOPOLIS EXTENSÃO OSVALDO BORGES, e a seção 248, instalado no Local 1163 - E.M.E.B.C. NOVA
SUIÁ, para que funcionem com a seção 236, instalada no Local 1112 - ESCOLA MUNICIPAL
RURAL DE PRIMEIRO GRAU SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA, no Município de São Félix do
Araguaia-MT.
Art. 3º - Agregar a seção 239, instalada no Local 1120 - POSTO INDIGENA DE VIGILANCIA - PIV
DIAUARUM, para que funcione com a seção 244, instalada no Local 1147 - ESCOLA ESTADUAL
INDÍGENA KWASIAT, no Município de São Félix do Araguaia-MT.
Art. 4º - Agregar a seção 39 para funcionar com a seção 38, ambas instaladas no Local 1023 Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Art. 4º - Agregar a seção 39 para funcionar com a seção 38, ambas instaladas no Local 1023 ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, no município de São
Félix do Araguaia/MT.
Art. 5º - Agregar a seção 33 para que funcione com a seção 30; agregar a seção 131 para que
funcione com a seção 31; agregar a seção 34 para que funcione com a seção 32; agregar a seção
37 para que funcione com a seção 35; todas instaladas no Local 1015 - ESCOLA ESTADUAL
PROFESSORA HILDA ROCHA DE SOUSA, no município de São Félix do Araguaia/MT.
Art. 6º - Agregar a seção 177 para que funcione com a seção 47; agregar a seção 238 para que
funcione com a seção 179; agregar a seção 235 para que funcione com a seção 209; todas
instaladas no Local 1023 - ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOÃO RESENDE DE AZEVEDO,
no município de Alto Boa Vista/MT.
Art. 7º - Agregar a seção 157 para que funcione com a seção 2; agregar a seção 240 para que
funcione com a seção 3; todas instaladas no LOCAL 1015 - ESCOLA ESTADUAL HUMBERTO
CASTELO BRANCO, no município de Luciara/MT.
Art. 8º - Agregar a seção 7 e a seção 142 para que funcionem com a seção 4; agregar a seção 6 e
a seção 119 para que funcione com a seção 5; todas instaladas no Local 1023 - ESCOLA
ESTADUAL JUSCELINO KUBISTCHEK, no município de Luciara/MT.
Art. 9°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, e terá vigência somente nas
Eleições a ser realizada na data de 15 de novembro de 2020.
P.R. Cumpra-se.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de setembro de 2020.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 16ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600006-94.2020.6.11.0016
JUSTIÇA ELEITORAL 016ª ZONA ELEITORAL DE VILA RICA MT
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (12550) Nº 0600006-94.2020.6.11.0016 / 016ª ZONA
ELEITORAL DE VILA RICA MT
INTERESSADO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE VILA RICA MT
DECISÃO
Em cumprimento ao art. 35, XIV e 120, do Código Eleitoral c/c Resolução 23.627/2020/TSE,
designo audiência pública para nomeação dos membros das mesas receptoras, para o dia 16/9
/2020, às 9h, a ser conduzida pelo Chefe de Cartório desta Zona Eleitoral, a qual deverá ser
concluída com a publicação de edital de convocação no Diário de Justiça Eletrônico, a fim de que
se dê ciência aos interessados.
Em face das medidas sanitárias adotadas para o combate à COVID-19 e da premente necessidade
de se evitar aglomerações e contato pessoal, caso haja interessados em acompanhar o
procedimento, estes deverão efetuar, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, via email (zona16@tre-mt.jus.br), telefone ou whatsapp (6635541274), cadastro junto a esta serventia
eleitoral, a fim de que seja possível propiciar um ambiente com o distanciamento necessário entre
servidores e interessados.
Expeça-se o necessário.
Publique-se no átrio do Cartório Eleitoral e no DEJE.
Vila Rica-MT, datado e assinado eletronicamente.
IVAN LÚCIO AMARANTE
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IVAN LÚCIO AMARANTE
Juiz da 16ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600005-12.2020.6.11.0016
JUSTIÇA ELEITORAL 016ª ZONA ELEITORAL DE VILA RICA MT
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (12550) Nº 0600005-12.2020.6.11.0016 / 016ª ZONA
ELEITORAL DE VILA RICA MT
INTERESSADO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE VILA RICA MT
DECISÃO
Em cumprimento ao art. 35, XIV e 120, do Código Eleitoral c/c Resolução 23627/2020/TSE,
designo audiência pública para nomeação dos membros das mesas receptoras, para o dia 16/9
/2020, às 9h, a ser conduzida pelo Chefe de Cartório desta Zona Eleitoral, a qual deverá ser
concluída com a publicação de edital de convocação no Diário de Justiça Eletrônico, a fim de que
se dê ciência aos interessados.
Em face das medidas sanitárias adotadas para o combate à COVID-19 e da premente necessidade
de se evitar aglomerações e contato pessoal, caso haja interessados em acompanhar o
procedimento, estes deverão efetuar, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, via email (zona16@tre-mt.jus.br), telefone ou whatsapp (6635541274), cadastro junto a esta serventia
eleitoral, a fim de que seja possível propiciar um ambiente com o distanciamento necessário entre
servidores e interessados.
Expeça-se o necessário.
Publique-se no átrio do Cartório Eleitoral e no DEJE.
Vila Rica-MT, datado e assinado eletronicamente.
IVAN LÚCIO AMARANTE
Juiz da 16ª Zona Eleitoral

PROCESSO 0600004-27.2020.6.11.0016
JUSTIÇA ELEITORAL 016ª ZONA ELEITORAL DE VILA RICA MT
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (12550) Nº 0600004-27.2020.6.11.0016 / 016ª ZONA
ELEITORAL DE VILA RICA MT
INTERESSADO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE VILA RICA MT
DECISÃO
Em cumprimento ao art. 35, XIV e 120, do Código Eleitoral c/c Resolução 23.627/2020/TSE,
designo audiência pública para nomeação dos membros das mesas receptoras, para o dia 16/9
/2020, às 9h, a ser conduzida pelo Chefe de Cartório desta Zona Eleitoral, a qual deverá ser
concluída com a publicação de edital de convocação no Diário de Justiça Eletrônico, a fim de que
se dê ciência aos interessados.
Em face das medidas sanitárias adotadas para o combate à COVID-19 e da premente necessidade
de se evitar aglomerações e contato pessoal, caso haja interessados em acompanhar o
procedimento, estes deverão efetuar, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, via email (zona16@tre-mt.jus.br), telefone ou whatsapp (6635541274), cadastro junto a esta serventia
eleitoral, a fim de que seja possível propiciar um ambiente com o distanciamento necessário entre
servidores e interessados.
Expeça-se o necessário.
Publique-se no átrio do Cartório Eleitoral e no DEJE.
Vila Rica-MT, datado e assinado eletronicamente.
IVAN LÚCIO AMARANTE
Juiz da 16ª Zona Eleitoral
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ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 056/2020
DESIGNAÇÃO

DA

LOCALIZAÇÃO

DAS

SEÇÕES

ELEITORAIS

PARA

A

ELEIÇÃO

SUPLEMENTAR E ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020
A Excelentíssima Senhora Doutora Henriqueta Fernanda Chaves de Alencar Ferreira Lima,
Meritíssima Juíza da 18ª Zona Eleitoral de Mirassol D´Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso de
suas atribuições legais e na forma da Lei:
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, de
conformidade com o Artigo 135 do Código Eleitoral e art. 123 da Resolução TSE n.º 23.611/2020,
que torna público a relação dos locais onde irão funcionar as seções eleitorais para o Pleito do dia
15 de novembro de 2020, bem como as seções agregadas dos Municípios que compõe a 18ª Zona
Eleitoral.
MUNICÍPIO: MIRASSOL D'OESTE
Local: 1325 - CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO (antigo CENTRO EDUCACIONAL) Endereço: Rua Antonio Tavares, S/Nº Bairro Jardim São Paulo
Seções: 176, 177, 252, 271 e 275
Seção

N.º Eleitores

176

284 eleitores

177

287 eleitores

252

295 eleitores

271

299 eleitores

275

294 eleitores

Total de eleitores aptos do local: 1.459
Local 1120 - EE JOÃO CAMPOS WIDAL
Endereço: Rua Cuiabá, S/N - Distrito de Sonho Azul
Seções: 106, 107 e 108
Seção

N.º Eleitores

106

287 eleitores

107

286 eleitores

108

280 eleitores

Total de eleitores aptos do local:853
Local 1015 - EE BENEDITO CEZÁRIO DA CRUZ
Endereço: Miguel Botelho de Carvalho, 655 - Centro
Seções: 74, 75, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 109, 110, 111, 112, 115, 123 e 141
Seção Principal

Agregada (s)

N.º Eleitores

74

89/93

543 eleitores

75

90 / 92

541 eleitores

91

95

368 eleitores

94

96 / 109

546 eleitores

110

111 / 112

543 eleitores
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123 / 141

47

534 eleitores

Total de eleitores aptos do local: 3.075
Local 1040 - EE IRENE ORTEGA
Endereço: Rua Elcia P. Bueno, 111, Bairro Cohab Juruena
Seções: 173, 186, 272
Seção

N.º Eleitores

173

385 eleitores

186

379 eleitores

272

379 eleitores

Total de eleitores aptos do local: 1.143
Local 1023 - EE PADRE ANCHIETA
Endereço: Rua XV de novembro, nº 1.151, Bairro Jardim São Paulo
Seções: 76, 77, 78, 79, 80, 149, 151,174, 178, 179 e 187
Seção

N.º Eleitores

Seção

N.º Eleitores

76

287 eleitores

77

273 eleitores

78

276 eleitores

79

286 eleitores

80

289 eleitores

149

271 eleitores

151

269 eleitores

174

265 eleitores

178

270 eleitores

179

257 eleitores

187

273 eleitores

Total de eleitores aptos do local: 3.016
Local 1031 - EE PADRE TIAGO
Endereço: Rua Prof. Odelio Barbosa da Silva, S/N, Centro
Seções: 83, 84, 85, 86, 87, 88, 113, 114, 116, 117, 118, 119 e 140
Seção

N.º Eleitores

Seção

N.º Eleitores

83

292 eleitores

84

286 eleitores

85

283 eleitores

86

294 eleitores

87

291 eleitores

88

292 eleitores

113

294 eleitores

114

283 eleitores

116

284 eleitores

117

288 eleitores

118

287 eleitores

119

276 eleitores

140

278 eleitores

Total de eleitores aptos do local: 3.728
Local 1287 - EE 12 DE OUTUBRO
Endereço: Rua Nilma Pereira Leite, nº 1.298, Centro
Seções: 97, 98, 99, 143, 145, 146, 175, 181, 184
Seção

N.º Eleitores

Seção

N.º Eleitores

97

340 eleitores

98

347 eleitores

99

343 eleitores

143

339 eleitores

145

328 eleitores

146

331 eleitores

175

343 eleitores

181

338 eleitores
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330 eleitores

Total de eleitores aptos do local: 3.039
Local 1210 - EM INDEDI FONTES DE CASTILHO QUEIROZ (antiga EE PEDRO GALHARDO)
Endereço: Rua Joaquim Cerqueira de Miranda, s/nº, Bairro Jardim Lucélia
Seções: 81, 82, 132, 139, 180 e 277
Seção

N.º Eleitores

Seção

N.º Eleitores

81

377 eleitores

82

380 eleitores

132

360 eleitores

139

354 eleitores

180

353 eleitores

277

351 eleitores

Total de eleitores aptos do local: 2.175
Local 1309 - EM ZUMBI DOS PALMARES
Endereço: Assentamento Margarida Alves
Seção: 188 e 279
Seção

Seção Agregada

N º de Eleitores

188

279

456 eleitores

Total de eleitores aptos do local: 456
Local 1333 - EE MADRE CRISTINA
Endereço: Assentamento Roseli Nunes
Seções: 189, 253 e 273
Seção Principal

Seção Agregada

N.º Eleitores

189

273

439 eleitores

253

-

230 eleitores

Total de eleitores aptos do local: 669
Total de eleitores aptos de Mirassol D'Oeste: 19.613 eleitores
MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA
Local 1015 - EE BOA ESPERANÇA
Endereço: Av. Mariana, nº 3.188, Centro
Seções: 255, 256, 257, 258, 259, 260 e 261
Seção

N.º Eleitores

Seção

N.º Eleitores

255

325 eleitores

259

327 eleitores

256

332 eleitores

260

331 eleitores

257

332 eleitores

261

334 eleitores

258

329 eleitores

Total de eleitores aptos do Local: 2.310
Local 1074 - EM CARLOS MASSON NETTO
Endereço: Rua São Paulo, s/n, Bairro Jardim Paulista
Seções: 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 e 270
Seção

Seção Agregada

N.º Eleitores

262

265

449 eleitores

263

268

449 eleitores

264

-

235 eleitores
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269

453 eleitores

267

270

447 eleitores

Total de eleitores aptos do Local: 2.033
Total de eleitores aptos do município de Curvelândia: 4.343
MUNICÍPIO DE GLÓRIA D'OESTE
Local 1015 - EE JOSÉ BEJO
Endereço: Rua Maria Cecília Della Costa, S/N, Centro
Seções: 102, 103, 104, 120, 133, 135, 148 e 183
Seção Principal

N.º Eleitores

102

287 eleitores

103

294 eleitores

104

292 eleitores

120

287 eleitores

133

294 eleitores

135

290 eleitores

148

292 eleitores

183

292 eleitores

Total de eleitores aptos do local: 2.328
Local 1023 - EE RUI BARBOSA
Endereço: Distrito Monte Castelo
Seções: 105 e 152
Seção Principal

Seção agregada

Nº de Eleitores

105

152

314 eleitores

Total de eleitores aptos do local: 314
Total de eleitores aptos do município de Glória D'Oeste: 2.642
MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO
Local 1058 - EE SÃO GERALDO
Endereço: Comunidade Bocaiuval
Seções: 167 e 168
Seção Principal

Seção Agregada

N.º Eleitores

167

168

471 eleitores

Total de eleitores aptos do local: 471
Local 1015 - EE PEDRO NECA
Endereço: Distrito de Pedro Neca
Seções: 153, 154 e 155
Seção Principal

Agregada (s)

N.º Eleitores

153

155

365 eleitores

154

-

187 eleitores

Total de eleitores aptos do local: 552
Local 1023 EE 13 DE MAIO
Endereço: Rua Ramon Lara Franco, SN, Centro
Seções: 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 182 e 278
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Seção

N.º Eleitores

Seção

N.º Eleitores

156

358 eleitores

157

357 eleitores

158

357 eleitores

159

357 eleitores

160

361 eleitores

161

360 eleitores

162

357 eleitores

163

359 eleitores

164

355 eleitores

166

354 eleitores

182

361 eleitores

278

360 eleitores

Total de eleitores aptos do local: 4.296
Local 1031 - EM SÃO JUDAS TADEU
Endereço: Comunidade Postinho
Seção: 165
Seção

N.º Eleitores

165

167 eleitores

Total de eleitores aptos do local: 167
Local 1066 - EM THEODORO JOSÉ DUARTE
Endereço: Distrito de Vila Cardoso
Seções: 169, 170, 185 e 254
Seção

N.º Eleitores

Seção

N.º Eleitores

169

280 eleitores

170

280 eleitores

185

276 eleitores

254

277 eleitores

Total de eleitores aptos do local: 1.113
Local 1074 - EM LILA HILL'S DE SOUZA
Endereço: Distrito de Vila Picada
Seções: 171, 172 e 190
Seção

N.º Eleitores

Seção

N.º Eleitores

171

271 eleitores

172

273 eleitores

190

268 eleitores

Total de eleitores aptos do local: 812
Local 1082 - ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA CHIQUITANO
Endereço: Aldeia Portal do Encantado
Seção: 274
Seção

N.º Eleitores

274

122 eleitores

Total de eleitores do local: 122
Total de eleitores aptos do Município de Porto Esperidião: 7.533
Da designação dos locais de votação, os partidos políticos poderão reclamar ao Juiz Eleitoral
dentro de 03 (três) dias a contar desta publicação, sendo que a decisão será proferida dentro de 48
(quarenta e oito) horas (Código Eleitoral, Art. 135, § 7º).
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o
presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Eu,
______Gilson Lourenço Ribeiro, Técnico Judiciário, digitei. Segue conferido e assinado. O
signatário está autorizado a assinar pela Portaria nº 07/2016.
Mirassol D'Oeste/MT, 11 de Setembro de 2020.
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Mirassol D'Oeste/MT, 11 de Setembro de 2020.
GILSON LOURENÇO RIBEIRO
Chefe de Cartório

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600016-35.2020.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (12550) Nº 0600016-35.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA
ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
INTERESSADO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL DOESTE MT
DESPACHO
Vistos.
Trata-se de processo autuado visando a nomeação de membros para compor as Mesas
Receptoras de Votos e demais auxiliares para o Pleito Suplementar para o cargo de Senador no
Estado de Mato Grosso.
Considerando a deliberação para realização conjunta das Eleições Municipais e Suplementar, com
data marcada para os dias 15 e 29 de novembro de 2020, determino o seguinte: A inclusão no
objeto processual destes autos das Eleições Municipais do corrente ano, a serem realizadas
conjuntamente com a Eleição Suplementar; Designo o dia 15/09/2020, às 13h00, para realização
de audiência pública para nomeação dos mesários dos municípios que compõem a 18ª ZE para as
Eleições Municipais e Suplementar de 2020, a ser realizada nas dependências do Cartório
Eleitoral; Publique-se edital de convocação para audiência pública de nomeação de mesário, nos
termos do art. 35, inciso XIV, e art. 120 do Código Eleitoral; Registre no Sistema ELO Módulo
Convocação todos os procedimentos referentes à nomeação e convocação de mesários e demais
auxiliares; Expeça-se edital de nomeação de mesário e, após a realização da audiência pública,
publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio do Cartório Eleitoral; Após, remetase cópia para a imprensa, para que se dê ampla divulgação acerca da nomeação dos
componentes das mesas receptoras de votos desta circunscrição eleitoral.
Às providências. Cumpra-se.
Mirassol D Oeste-MT, (datado eletronicamente).
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600016-35.2020.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (12550) Nº 0600016-35.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA
ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
INTERESSADO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL DOESTE MT
EDITAL N. 055/2020 18ª ZE-MT
A Dra. HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FEREIRA LIMA, MMª. Juíza eleitoral da
18ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no inciso
XIV do artigo 35 do Código Eleitoral;
FAZ SABER a quem interessar possa que foi designada para o dia 15 de setembro de 2020, às 13
horas no Cartório da 18ª Zona Eleitoral, localizado na Rua Germano Greve, nº 638, Centro, nesta
cidade de Mirassol D Oeste, AUDIÊNCIA PÚBLICA para constituição das mesas receptoras de
votos das Eleições Municipais e Eleição Suplementar para o o cargo de Senador.

E, para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, expedisse o presente Edital, que
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E, para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, expedisse o presente Edital, que
será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Mirassol
D Oeste, Estado de Mato Grosso, aos onze dias do mês de setembro de 2020 (11/09/2020). Eu,
Gilson Lourenço Ribeiro, que o fiz digitar. Segue conferido e assinado conforme delegação contida
na Portaria 07/2016-18ª ZE/MT.
Gilson Lourenço Ribeiro
Chefe de cartório

ATOS DA 19ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600154-96.2020.6.11.0019
JUSTIÇA ELEITORAL 019ª ZONA ELEITORAL DE TANGARÁ DA SERRA MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600154-96.2020.6.11.0019 / 019ª ZONA ELEITORAL DE TANGARÁ
DA SERRA MT
RESPONSÁVEL: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, PODEMOS - TANGARA
DA SERRA - MT - MUNICIPAL
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: VILSON SOARES FERRO - MT11830/O Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: VILSON SOARES FERRO - MT11830/O
RELATÓRIO
Trata-se de petição em nome do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) Diretório
Municipal de Tangará da Serra-MT, através de seu Presidente, Sr. Vander Masson, e também o
Partido Podemos (PODE) através de seu Presidente, Sr. Ednilson Barbosa, pela qual requerem em
conjunto a marcação de prova de alfabetização para pretensos pré-candidatos a vereador(a) Marta
Gregorio Dos Santos, Edgar Augusto Laurini, Maria Das Graças Furlan. Afirmam que a Chefia de
Cartório deste Juízo realizou uma prova de alfabetização e suspendeu as demais que já estavam
marcadas e juntou cópias de e-mails trocados entre a advogada dos requerentes e a Chefia de
Cartório.
Não expõe motivos que justifiquem a produção antecipada da prova de alfabetização antes do
período de registro de candidaturas, justificando o pedido com o simples traslado à petição dos
dispositivos da Resolução TSE 23.609/2019 sobre Registro de Candidaturas que tratam do
assunto.
Não juntou procuração dos pretensos pré-candidatos nos autos, juntando tão somente a dos
representantes partidários.
Decido.
Desde logo, verifico que o pedido sequer merece deliberação, vez que ausentes ambas as
condições da ação, ou seja, interesse de agir e legitimidade da parte.
Não há legitimidade por parte dos postulantes, pois não há nenhuma manifestação dos pretensos
pré-candidatos e tampouco procuração nos autos que lhes outorgue poderes para formular o
citado requerimento.
Porém, essa legitimidade não merece ser analisada apenas no seu aspecto formal, mas mormente
no aspecto material que se mescla com a própria legitimidade do pleito.
É de amplo conhecimento que o Tribunal Superior Eleitoral adotou medidas para que as
denominadas "candidaturas laranja", que consistiam em candidatas registradas apenas para a
satisfação do requisito de cotas de gênero para as coligações, por vezes sem ao menos fazer
campanha, e em vários casos registrados pelo TSE, de candidaturas registradas sem autorização.
Dessa forma, os próprios Requerimentos de Registro de Candidatura, agora, possuem um maior
controle sobre a assinatura dos candidatos(as) como se verifica pelo teor da Resolução TSE 23.609
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controle sobre a assinatura dos candidatos(as) como se verifica pelo teor da Resolução TSE 23.609
/2019.
Daí depreende-se que o Juízo, na defesa da legitimidade das eleições, deve sempre verificar a real
intenção dos candidatos e candidatas. Assim, a legitimidade para litigar e postular em juízo não
pode ser presumida ao pela simples filiação partidária, que não tem o condão de legitimar partido
como substituto processual de eleitores, mesmo que pretensos pré-candidatos, a bem da
necessária prudência que, a par da celeridade do processo eleitoral, não pode ser deixada de lado,
ainda mais nas condições atuais em que todo o processo de registro de candidaturas de desenrola
de maneira processual eletrônica.
Já o interesse processual também é de todo ausente, vez que não há candidatura registrada,
tampouco ata de convenções com o nome dos pretensos pré-candidatos. Os dispositivos
transcritos pelos requerentes indicam claramente que se trata de procedimento a ser realizado
após o registro, pois a própria juntada da certidão se dará no respectivo processo, no sistema PJe,
pelo cartório eleitoral, e não há como existir processo no sistema PJe se ainda não há pedido de
registro encaminhado pelas vias ordinárias.
Pondero que não há impedimento para que a prova de alfabetização se realize antes, a bem da
celeridade que o processo eleitoral demanda. Entretanto, analisando o conteúdo dos e-mails
acostados, assim como pelo teor da recente Resolução do TSE n. 23.630 de 1º de setembro de
2020, especialmente nos artigos 3º, 4º e 7º, II, abaixo transcritos, fica evidente a autonomia do
Cartório Eleitoral para o agendamento.
Art. 3º § 3º O agendamento será realizado pelo cartório eleitoral com estrita observância da ordem
cronológica das solicitações, devendo ser desconsideradas eventuais indicações, pelo solicitante,
de horário de preferência.
Art. 4º No atendimento presencial, os representantes de partidos políticos e coligações observarão
as seguintes medidas de segurança sanitária:
I - comparecimento limitado a apenas um representante do partido político ou coligação
requerente;
II - uso obrigatório de máscara, cobrindo nariz e boca, durante todo o tempo de permanência no
cartório eleitoral ou na fila, ainda que formada em área externa;
III - permanência na fila, caso formada, respeitando a distância mínima de 1 (um) metro entre as
pessoas, observada, se houver, a marcação da posição por adesivo no chão ou outro meio
indicativo adotado pelo cartório;
IV - ingresso no cartório eleitoral somente mediante autorização do servidor; e
V - higienização das mãos e da parte externa do pendrive ao início do atendimento.
Parágrafo único. A recusa ao cumprimento dessas orientações impedirá o acesso do representante
do partido político ou coligação ao cartório eleitoral, não sendo imputável à Justiça Eleitoral
eventual perda de prazo para a apresentação do registro de candidatura dela decorrente.
Art. 7º Aplicam-se as disposições desta Resolução, no que couber, ao comparecimento de
candidatos ao cartório eleitoral para:
II - preencher declaração de próprio punho destinada a suprir a prova de alfabetização, nos termos
do art. 27, § 5º da Res.-TSE nº 23.609/2019;
Considero ainda como corretas as justificativas apresentadas pelo Chefe de Cartório para o
adiamento das provas de alfabetização solicitadas em prol da segurança de todos os envolvidos
em respeito ao protocolo de retorno ao trabalho presencial e atendimento ao eleitor do TRE-MT.
Dessa forma, INDEFIRO o pedido de marcação de provas de alfabetização na forma pleiteada
pelos requerentes pelos motivos acima expostos, e DETERMINO ao Chefe de Cartório que informe
este Juízo imediatamente quando da chegada dos equipamentos de proteção individual para os
servidores do cartório e dos procedimentos adotados para a marcação das provas de alfabetização
doravante requeridas e das atualmente suspensas, sob a estrita observância do regramento
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servidores do cartório e dos procedimentos adotados para a marcação das provas de alfabetização
doravante requeridas e das atualmente suspensas, sob a estrita observância do regramento
contido na Resolução TSE 23.630/2020.
Registre-se.
Intime-se os requerentes.
Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Tangará da Serra-MT, 10 de setembro de 2020.
Angelo Judai Junior
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600152-29.2020.6.11.0019
JUSTIÇA ELEITORAL 019ª ZONA ELEITORAL DE TANGARÁ DA SERRA MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600152-29.2020.6.11.0019 / 019ª ZONA ELEITORAL DE TANGARÁ
DA SERRA MT
REQUERENTE: JOSCELAINE CARLA NASCIMENTO
Advogado do(a) REQUERENTE: JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - MT27377/O
INTERESSADO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO, WESLEY LOPES
TORRES
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de inclusão em lista especial de filiados, formulado pela Senhora JOSCELAINE
CARLA NASCIMENTO pleiteando a inclusão do seu nome em lista especial de filiados, afim de
regularizar sua situação de filiação partidária junto ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(MDB).
Alega que o partido agiu com desídia ao não incluí-la na relação ordinária de filiados e que sua
filiação se deu de forma regular em 09 de agosto de 2019, juntando ficha de filiação.
Não há nenhuma manifestação da eleitora, tampouco esta subscreve qualquer documento da
petição ou apresenta procuração nos autos, à exceção da ficha de filiação.
Relatei o necessário. Decido.
FUNDAMENTAÇÃO
Dispõe a norma aplicável ao caso: Lei nº 9.096/1995 Lei dos Partidos Políticos, in verbis:
"Art. 19. (...)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o caput deste artigo". (grifo nosso).
Ao mesmo tempo, a Resolução TSE nº 23.596/2019, que dispõe sobre a filiação partidária, institui
o Sistema de Filiação Partidária (FILIA), disciplina o encaminhamento de dados pelos partidos
políticos à Justiça Eleitoral e dá outras providências, estabeleceu, em seu art. 16, que:
"Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em atendimento do disposto no § 2º
do art. 11 desta resolução, serão processadas em procedimento próprio nos meses de junho e
dezembro. (grifo nosso)
Compulsados os autos, pode-se afirmar, de saída, que o pedido aviado deve ser indeferido pois a
submissão de listas especiais se presta a garantir direito fundamental à filiação partidária de eleitor
prejudicado por desídia ou má-fé de dirigente partidário ou erro ou equívoco no processamento de
listas nos sistemas da Justiça Eleitoral e não a ser instrumento de filiações ordinárias
extemporâneas.
Caso a desídia alegada houvesse sido postulada tempestivamente, dentro do prazo para
submissão de listas especiais, de acordo com remansosa jurisprudência, o juízo eleitoral, em
cognição sumaríssima deve garantir direito fundamental vez que a filiação partidária é muito mais
que uma simples condição de elegibilidade, pois: insere o cidadão em organismo que possibilita o
exercício da capacidade eleitoral passiva, o ato de filiação partidária pressupõe o pleno gozo dos
direitos políticos do filiado (Zílio, Rodrigo, Direito Eleitoral, 2014, pg. 140) prescindido de quaisquer
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direitos políticos do filiado (Zílio, Rodrigo, Direito Eleitoral, 2014, pg. 140) prescindido de quaisquer
outras condições, como direito fundamental que é, forma positivada da expressão dos direitos
civis, espécie de primeira geração (ou dimensão), impede que, sob o manto do princípio da
máxima efetividade dos direitos fundamentais, a Justiça Eleitoral crie óbices que não os
exaustivamente positivados à sua fruição.
Todavia, não é o que ocorre na presente demanda, pois mesmo se tratando de direitos políticos, e
pedido sujeito a rito especial sumaríssimo, este direito é também regido pelas condições e
cronogramas estabelecidos pelo TSE nas Resoluções supracitadas e especificamente na Portaria
357 de 02 de junho de 2020. Esta portaria, é direcionada especificamente aos eleitores
prejudicados e não aos partidos, como argumenta o causídico no item 7 de sua exordial. Não fosse
assim, partido e filados teriam outra ferramenta para, extemporaneamente, burlar datas de
submissão de listas de filiados com a submissão de listas especiais. Ademais, nenhum direito é
absoluto, nem os fundamentais, ainda mais aqueles sujeitos a preclusão por prazo estabelecido na
legislação específica, que ocorreu fatalmente em 16 de junho de 2020, conforme cronograma
estabelecido na Portaria retrocitada.
De outro giro, não apresenta a eleitora nenhuma procuração nos autos, prejudicando a
legitimidade por parte da postulante. Porém, essa legitimidade não merece ser analisada apenas
no seu aspecto formal, mas mormente no aspecto material que se mescla com a própria
legitimidade do pleito.
É de amplo conhecimento que o Tribunal Superior Eleitoral adotou medidas para que as
denominadas "candidaturas laranja", que consistiam em candidatas registradas apenas para a
satisfação do requisito de cotas de gênero para as coligações, por vezes sem ao menos fazer
campanha, e em vários casos registrados pelo TSE, de candidaturas registradas sem autorização.
Por estes motivos, os próprios Requerimentos de Registro de Candidatura, agora, possuem um
maior controle sobre a assinatura dos candidatos(as) como se verifica pelo teor da Resolução TSE
23.609/2019. Fato que por analogia se estende à necessidade ainda maior da constituição de
procurador na forma da lei.
Daí depreende-se que o Juízo, na defesa da legitimidade das eleições, deve sempre verificar a real
intenção dos candidatos e candidatas, mesmo que pretensos pré-candidatos, a bem da necessária
prudência que, a par da celeridade do processo eleitoral, não pode ser deixada de lado, ainda mais
nas condições atuais em que todo o processo de registro de candidaturas de desenrola de maneira
processual eletrônica.
Por fim, de qualquer modo, o pedido não merece prosperar, pois além carecer de legitimidade
processual, os prazos para inclusão em lista especial de qualquer forma já se encontram preclusos
em razão do cronograma estabelecido pelo TSE, inexistindo inclusive, possibilidade técnica de
processamento atual de qualquer inclusão de filiados em razão da sistemática atual do
processamento eletrônico de listas de filiados.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, e conforme disposições da Resolução TSE 23.596/2019, INDEFIRO o pedido
constante da inicial, e nego a inclusão extemporânea da eleitora JOSCELAINE CARLA
NASCIMENTO na lista de filiados do Partido do Movimento Democrático Brasileiro MDB do
município de Tangará da Serra MT.
Intime-se, Registre-se
Após, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Tangará da Serra-MT, 11 de setembro de 2020.
Ângelo Judai Junior
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600007-07.2019.6.11.0019
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PROCESSO 0600007-07.2019.6.11.0019
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600007-07.2019.6.11.0019 / 019ª ZONA ELEITORAL DE
TANGARÁ DA SERRA MT
REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REPRESENTADO: M. N. DO R. S.
Advogado do(a) REPRESENTADO: RAFAELLA PONCONI NAKAJIMA - MT24432/O
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de representação eleitoral formulada pelo Ministério Público Eleitoral em face de M. N. DO
R. S. em razão de doação para a campanha eleitoral de 2018 em valor superior ao permitido pela
legislação.
Aduz o representante ministerial que, conforme informações enviadas pela Receita Federal do
Brasil ao Tribunal Superior Eleitoral o representado realizou doação a candidato na campanha
eleitoral de 2018 em valor que extrapolou o limite de 10% do rendimento bruto por ele auferido no
ano de 2017, em flagrante violação ao art. 23, § 1°, da Lei n° 9.504/97. Requereu o deferimento
liminar do pedido de quebra do sigilo fiscal do representado, bem como a procedência da
representação para o fim de condená-lo ao pagamento de multa no valor equivalente a até 100%
da quantia doada em excesso, consoante o disposto no art. 23, § 3°, da Lei no 9.504/97 e a
anotação de inelegibilidade.
A representação foi recebida (ID 127573) e foi deferido o pedido liminar de quebra de sigilo fiscal
do representado, determinando-se à Secretaria da Receita Federal do Brasil o fornecimento de
dados relativos ao rendimento bruto do representado referente ao exercício de 2017 e o
processamento do feito conforme o rito previsto no art. 22, da Lei Complementar n° 64/90, com a
consequente notificação para, querendo, no prazo de cinco dias, apresentar defesa e juntar
documentos e rol de testemunhas.
A Declaração de Imposto de Renda do Representado foi anexada aos autos no ID 277360.
Notificado, o Representado apresentou defesa (ID 3113507), alegando que é autônomo e presta
serviços a diversas empresas, conforme documentos a ela anexados. No mérito, nega que tenha
havido qualquer doação acima do limite legal, razão pela qual pleiteou a improcedência da
demanda ou, em não sendo esse o entendimento, pugnou pela fixação de multa com base nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e seja afastada a inelegibilidade.
Sobreveio aos autos certidão (ID 365276) indicando que a DIRF anexada no ID 2774235 se refere
ao ano/calendário de 2016, e não ao ano/calendário de 2017, que é objeto da representação.
Determinou-se, então, a solicitação e juntada da DIRF do ano-calendário de 2017 (exercício de
2018) - ID n. 3366477.
Juntada aos autos a DIRF do ano calendário de 2017 (ID n. 3657068), foi procedida à intimação do
representado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, o qual transcorreu in albis, nos termos
da certidão de ID n. 3842038.
Instados a apresentar alegações finais, somente o representado apresentou memoriais (ID
3978023), repisando os termos da representação.
É a síntese do necessário.
Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 23 da Lei das Eleições:
"Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1°. As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
( ... )
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( ... )
§ 3°. A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso."
De acordo com a documentação anexada aos autos (Id n. 108160, p. 2), verifica-se que o
representado realizou doação de valor financeiro no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) e
na sua Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício do ano de 2017 (ID 3657068),
constam zerados os rendimentos brutos em 2017. Assim, não era possível ao representado doar
naquele ano.
No caso sob analise, não há que se falar na aplicação do limite de isenção do imposto de renda
previsto para o ano da eleição de 2018 (art. 29, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE n. 23553/17), uma
vez que nos termos da jurisprudência do c. Tribunal Superior Eleitoral "a utilização do teto fixado
pela Secretaria da Receita Federal (SRF) para a isenção do imposto de renda como parâmetro do
cálculo para doação de campanha abrange, unicamente, a hipótese do doador isento que não
apresenta a declaração anual de rendimentos [...] - Ac. de 12.3.2019 no AgR-AI nº 26594, rel. Min.
Luís Roberto Barroso.)
Desse modo, é nítido que houve um excesso de doação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Em que pese se trate, efetivamente, de valor ínfimo quando correlacionado a pleito estadual, esse
fator não é suficiente para infirmar as conclusões deste julgado.
Com efeito, a jurisprudência, inclusive do C. Tribunal Superior Eleitoral, já há muito pacificou o
entendimento no sentido de que o princípio da insignificância não se aplica em representações da
espécie. O montante doado em excesso, quando muito, deve apenas ser utilizado para a fixação
do montante da condenação, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
nunca, porém, para exonerar o representado da multa prevista em lei.
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. MULTA.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. MANUTENÇÃO. SÚMULA Nº 26
/TSE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E INSIGNIFICÂNCIA.
AFASTAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 30/TSE. INEXISTÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA
ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DISSÍDIO PRETORIANO. AUSÊNCIA DE SIMILUTE
FÁTICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Nas razões do agravo regimental, o ora
agravante deixou de atacar o trecho do decisum no qual se assentou a impossibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da insignificância para afastar a
multa por doação acima do limite legal. Incide na espécie, portanto, o óbice descrito na Súmula nº
26/TSE. 2. Na linha da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade devem ser aplicados apenas quando fixada a multa entre os
limites mínimos e máximos legalmente estabelecidos, de sorte a não possuírem feição liberalizante
da sanção imposta", e, ainda, "o princípio da insignificância não se aplica às representações
propostas com fulcro em doação eleitoral acima do limite legalmente estabelecido" (AgR-REspe nº
46-12/SP, de minha relatoria, DJe de 7.8.2017). Incidência na espécie da Súmula nº 30/TSE. 3. O
TSE tem entendimento assente no sentido de que a "decretação de nulidade de ato processual
pressupõe efetivo prejuízo à parte, a teor do art. 219 do Código Eleitoral e de precedentes desta
Corte" (REspe nº 85-47/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2016). Incide, também
quanto ao ponto, o óbice sumular nº 30/TSE. 4. In casu, o acórdão recorrido consignou
expressamente a inocorrência de dilação probatória no feito - motivo pelo qual não foi necessário
facultar às partes a apresentação de alegações finais - e assentou que o ora agravante teve
oportunidade de se manifestar acerca de todo o acervo fático-probatório acostado aos autos, o que
devidamente ocorreu, no caso concreto, inclusive com a apresentação espontânea de sua
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oportunidade de se manifestar acerca de todo o acervo fático-probatório acostado aos autos, o que
devidamente ocorreu, no caso concreto, inclusive com a apresentação espontânea de sua
declaração de imposto de renda relativa ao ano-calendário de 2015. 5. Modificar tais conclusões
demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada nesta instância superior, a teor da
Súmula nº 24/TSE. 6. Na linha da jurisprudência do TSE, "não se admite recurso especial com
base em dissídio jurisprudencial quando a própria análise do dissenso pretoriano exige o
revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos" (AgR-REspe nº 2015-93/GO, Rel.
Min. Luciana Lóssio, DJe de 6.9.2016). 7. Em caso semelhante, este Tribunal já decidiu que, "não
havendo pedido para apresentação de outras provas que justificassem nova manifestação da
parte, embora essa tenha sido intimada a tanto, não se verifica prejuízo decorrente da ausência de
abertura de prazo para alegações finais" (AI nº 1942-55/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de
17.2.2014). 8. O precedente desta Corte Superior proferido no REspe nº 270-81/PB, de relatoria da
Ministra Luciana Lóssio), apontado como dissonante do acórdão recorrido, não apresenta
similitude fática com o caso ora em apreço, uma vez que não se pode inferir da moldura fática
delineada no acórdão recorrido ter havido intimação do Parquet eleitoral para, na qualidade de
autor da ação, apresentar memoriais finais, em detrimento de igual oportunidade para o
representado, tal como ocorreu naquele julgado. 9. Agravo regimental desprovido.
(TSE - Agravo de Instrumento nº 1064, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 25/06/2019)
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO DE
RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. PESSOA
FÍSICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Na hipótese, o TRE/MA consignou que o prazo decadencial de 180 dias para o ajuizamento da
representação por doação acima do limite legal é contado da data da diplomação dos eleitos e que
não é necessário ao reconhecimento da tempestividade da demanda comprovar o exato momento
da ocorrência desse evento, dada a notoriedade do instante de sua realização. Inteligência do art.
334, I, do CPC/1973, vigente à época.
2. Assentou também que o efeito retroativo da citação também alcança os feitos sujeitos a prazos
decadenciais, não ficando a parte prejudicada pela demora imputável exclusivamente a
mecanismos da Justiça. Incidência do Enunciado Sumular nº 106 do STJ.
3. Não é possível alterar a conclusão da Corte regional quanto à tempestividade da representação
e quanto à ausência de culpa do MPE, autor da representação, na demora na citação do
representado. Incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE.
4. O Tribunal regional concluiu que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a
jurisprudência dominante desta Corte Superior, na linha de que não se aplica o princípio da
insignificância nas representações por doação acima do limite legal, nos casos em que a multa é
aplicada no seu patamar mínimo, de modo a incidir na espécie o Verbete Sumular nº 30 do TSE.
Este fundamento não foi afastado pelo agravante.
5. A decisão agravada não merece reforma, tendo em vista que, de fato, o agravo encontra óbice
no Enunciado Sumular nº 26 do TSE.
6. Por não haver argumentos hábeis a alterar a decisão agravada, esta deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Agravo regimental não provido.
(TSE. Agravo de Instrumento nº 5216, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Data 12/02/2019)
Não é destoante o entendimento do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso:
ELEIÇÕES 2010. RECURSO ELEITORAL. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL.
PESSOA FÍSICA. PRELIMINAR AUSÊNCIA INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO FIXAÇÃO
MULTA. VALOR MÍNIMO. ACOLHIDA. EXCESSO DOAÇÃO. VALOR DE POUCA MONTA.
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PESSOA FÍSICA. PRELIMINAR AUSÊNCIA INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO FIXAÇÃO
MULTA. VALOR MÍNIMO. ACOLHIDA. EXCESSO DOAÇÃO. VALOR DE POUCA MONTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Acolhe-se preliminar de ausência de interesse processual do Recorrente em relação a pedido de
fixação da multa no patamar mínimo se o objeto do pedido já constar da sentença recorrida.
2. Rejeita-se aplicação do princípio da insignificância nas doações acima do limite legal, ainda que
o excesso corresponda a valor de pouca monta, pois, o ilícito se perfaz com a mera extrapolação
do valor doado, sendo despiciendo aquilatar-se o montante do excesso. (Precedentes: AgR-REspe
n° 713-45/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28.5.2014; AgR-AI nº 2239-62/SP, Rel. Min. Luciana
Lóssio, DJe de 26.3.2014).
(TRE-MT. Recurso Eleitoral n 36474, ACÓRDÃO n 25497 de 08/07/2016, Relator PAULO CÉZAR
ALVES SODRÉ, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2182, Data 15/07/2016,
Página 3 )
RECURSO ELEITORAL. CAMPANHA POLÍTICA. DOAÇÃO. PESSOA FÍSICA. LIMITE LEGAL.
EXCESSO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. VALOR DE POUCA MONTA.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO. INELEGIBILIDADE AFASTADA. PENA DE MULTA MANTIDA.
1. O artigo 23, § 1º, I da Lei n.º 9.504/97 considera como base de cálculo da doação o valor
correspondente a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à
realização das eleições.
2. Não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância no caso do excesso de doação
correspondente a quantia de pouca monta.
3. deve ser excluída da sentença a parte que impôs a inelegibilidade, por ausência de previsão
legal nos casos das Representações por doações acima do limite, que sujeita o infrator, apenas,
ao pagamento de multa, sendo as condenações causa reflexa de inelegibilidade (alínea "p" do
inciso I do art. 1° da Lei Complementar n° 64/90), a ser declarada em procedimento específico.
4. Recurso a que se dá parcial provimento.
(TRE-MT. Recurso Eleitoral n 54223, ACÓRDÃO n 22906 de 23/04/2013, Relator SEBASTIÃO DE
ARRUDA ALMEIDA, Publicação: DEJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 1404, Data 10
/05/2013, Página 2 )
Assim, é inafastável a procedência da representação com a imposição da multa respectiva.
Quanto ao valor da multa, reputo que, justamente por se tratar o excesso de valor reduzido, deve
ser fixada em 100%, porquanto somente nesse patamar a multa cumprirá sua finalidade, que é
coibir a prática ilícita ora em análise.
Já com relação ao pedido para anotação de inelegibilidade do representado por violação ao
disposto no art. 1°, I, p, da LC 64/1990, concluo que referido pedido não pode ser apreciado neste
procedimento.
A inelegibilidade representa efeito secundário da condenação. Porém, sua aplicação deve ser
verificada pela autoridade competente, em especial em caso de eventual pedido de registro de
candidatura, e não nestes autos.
A jurisprudência, inclusive do C. Tribunal Superior Eleitoral, é pacífica nesse sentido:
ELEIÇÕES 2010. AGRAVOS REGIMENTAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA
JURÍDICA. Agravo regimental de Bramex Comércio e Serviços Ltda., Magazzino Distribuidora de
Alimentos Ltda., Spoleto Franchising Ltda. e Umbria Participações S.A. A análise realizada pelo
Presidente da Corte Regional sobre a admissibilidade do apelo de natureza extraordinária não
invade ou impede a competência o Tribunal Superior Eleitoral para o exame definitivo do recurso
especial, mesmo quando questões de mérito sejam tangenciadas e analisadas para efeito da
verificação dos requisitos de recorribilidade. O ingresso na lide na qualidade de assistente simples
pressupõe interesse jurídico daquele que pretende intervir no feito, ainda que não tenha havido
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verificação dos requisitos de recorribilidade. O ingresso na lide na qualidade de assistente simples
pressupõe interesse jurídico daquele que pretende intervir no feito, ainda que não tenha havido
impugnação da parte adversária. Ausência de demonstração de que a assistente seria
controladora da doadora, o que, ademais, é irrelevante em face da pacífica jurisprudência aplicável
ao pleito de 2010, no sentido de não importar o faturamento do grupo econômico para efeito da
apuração do excesso de doação. Agravo regimental de Nova Umbria Empreendimentos e
Participações Ltda., Mano Antônio Fidalgo Chady, Eduardo Pizarro Mello Ourivio e Tânia Maria
Chady Nahuys a que se nega provimento. Conforme pacífica jurisprudência aplicável às Eleições
de 2010, o limite das doações para campanhas eleitorais é aferido exclusivamente com base no
faturamento bruto do doador, sem levar em conta o eventual faturamento de grupo econômico ou
de empresa, controladora ou controlada. Incidência da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
É pacífico em relação ao pleito de 2010 que as sanções previstas nos §§ 21 e 31 do art. 81 da Lei
nº 9.504/97 não são necessariamente cumulativas e sua aplicação deve ser realizada de acordo
com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. Considerando-se que, no
caso dos autos, a pessoa jurídica doadora não poderia sequer ter realizado doações nas Eleições
de 2010 e que o montante doado em excesso é elevado (R$ 550.000,00), não há como aplicar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para excluir a condenação à proibição de
participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder Público. Recurso especial
provido pela decisão agravada apenas para afastar a declaração de inelegibilidade imposta aos
dirigentes da empresa, a qual - como efeito secundário da condenação - somente deve ser
examinada em eventual pedido de registro de candidatura futuro. Agravos regimentais a que se
nega provimento.
(TSE. AgRegResp 1839-66.2014.6.00.0000. Rel. Min. Henrique Neves da Silva, j. 10.12.2015)
(grifo nosso)
DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE - PESSOA JURÍDICA - PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS
NORMAS

-

APLICAÇÃO

DE

MULTA

-

AFASTAMENTO

'DE

DECLARAÇÃO

DE

INELEGIBILIDADE RECURSO ELEITORAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA
JURÍDICA. ART. 81, LEI DAS ELEIÇÕES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM
MULTA, NO MÍNIMO LEGAL. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO.
DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE DOS DIRIGENTES. LEI N. 13.165/2015. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE DAS NORMAS E TEMPUS REGIT ACTUM. PRELIMINAR
AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DAS
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER
PÚBLICO AFASTADA. DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE DOS DIRIGENTES AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Não obstante a expressa revogação do art. 81 pela chamada "Minirreforma Eleitoral"- Lei n°
13.165/15, pelo princípio tempus regit actum, as prestações de contas de campanha relativas a
eleições pretéritas, devem ser analisadas à luz da normatização de regência do pleito a que se
referem (Precedentes);
2- "É suficiente, no presente caso, a sanção pecuniária a fim de reprimir a infração cometida,
sendo desproporcional a imposição da penalidade disposta no § 3° do art. 81 da Lei no 9.504/97, a
qual deve somente ser aplicada em casos graves."(AgRegResp n° 3050, Rei. Min. LUCIANA
LÓSSIO, DJE 13/09/2016)
3- O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que a inelegibilidade, "como efeito secundário da
condenação - somente deve ser examinada em eventual pedido de registro de candidatura futuro"
(CAgRegResp no 183966, Rei. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA. DJE- 04/02/2016).
No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso:

(TRE-MT. Recurso Eleitoral no 1828, Acórdão no 25964 de 06/12/2016, Relator(a) RICARDO
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(TRE-MT. Recurso Eleitoral no 1828, Acórdão no 25964 de 06/12/2016, Relator(a) RICARDO
GOMES DE ALMEIDA. Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 231 7, Data 12/12
/2016, Página 2-3) (grifo nosso)
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL.
PESSOA

FÍSICA.

CONDENAÇÃO

EM

INELEGIBILIDADE.

EFEITO

SECUNDÁRIO.

INELEGIBILIDADE AFASTADA. PRECEDENTES DO TSE. MULTA ELEITORAL MANTIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FISCAL DE AUMENTO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NO
ANO BASE. 1. A inelegibilidade decorrente do art. 1º, I, p, LC 64/90, não é inelegibilidade-sanção,
de maneira que não cabe a sua declaração nos autos de representação por doação acima do limite
legal, mas apenas a anotação no sistema ASE 540. 2. Deve subsistir multa eleitoral advinda da
doação acima do limite permitido, vez que não demonstrado por declaração da Receita Federal o
incremento nos rendimentos anuais. 3. Decisão reformada para afastar a inelegibilidade. Mantida a
pena de multa. ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por
unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. Acórdão n. 27043 Processo n. 873.2018.6.11.0052 - Classe - RE TRE/MT - DJe n. 2826, de 11/12/2018). Destaquei
Assim, afasto a decretação de inelegibilidade automática na hipótese, sem prejuízo de sua análise
em eventual pedido de registro de candidatura, para tanto, deverá ser comandado o ASE (540) de
inelegibilidade no cadastro eleitoral do representado apenas para fins de registro e informação
futura.
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente a representação ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral em face de M. N. DO R. S. a fim de condená-lo ao pagamento de multa
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Transitada em julgado, proceda-se a anotação do ASE 540 no cadastro eleitoral do representado.
Decorrido 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado sem que haja o pagamento da multa, inscrevase o débito em livro próprio e adote as demais providências cabíveis.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Tangará da Serra, 10 de setembro de 2020.
ANGELO JUDAI JUNIOR
Juiz de Direito

PROCESSO 0000015-67.2018.6.11.0019
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0000015-67.2018.6.11.0019 / 019ª ZONA ELEITORAL DE
TANGARÁ DA SERRA MT
REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REPRESENTADO: J. S. DE S.
Advogado do(a) REPRESENTADO: VILSON SOARES FERRO - MT11830/O
DESPACHO
Conforme se depreende dos autos, a representada fora intimada a comprovar o pagamento das
parcelas dos meses de março a agosto de 2020 (ID n. 3844950).
Na petição juntada ao ID n. 3929232 a parte informa que encaminhou, via e-mail, o comprovante
de pagamento do mês de março de 2020, tendo em vista a suspensão do atendimento presencial
no cartório eleitoral.
Em relação às demais parcelas vencidas - maio a agosto de 2020 -, esclarece que não houve
pagamento pelo fato de não ter sido intimada para tanto, como acontecia anteriormente.
Pois bem.
É fato notório que desde o início da pandemia o cartório eleitoral, embora sem atendimento
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É fato notório que desde o início da pandemia o cartório eleitoral, embora sem atendimento
presencial, manteve a prestação dos serviços via telefone e e-mail durante o horário corriqueiro (7:
30 às 13:30), informações que poderiam facilmente ser obtidas via internet, telefone ou na própria
sede do cartório em que foram afixados, na porta de entrada, vários cartazes informativos.
Além do mais, uma vez cientificado o deferimento do parcelamento solicitado pela parte, cabe a
esta buscar junto ao cartório eleitoral a guia para pagamento da parcela respectiva, independente
de nova intimação, sob pena de, havendo atraso de mais de 3 (três) parcelas , como ocorre nos
autos, revogação do parcelamento.
Nada obstante, levando em consideração a mudança da rotina cartorária em razão da pandemia,
bem como a migração dos autos físicos para o Processo Judicial Eletrônico - PJe, concedo o prazo
de 5 (cinco) dias para que a parte representada comprove o pagamento das prestações vencidas.
Expeça-se o necessário. Intime-se.
Tangará da Serra/MT, 11 de setembro 2020.
Angelo Judai Junior
Juiz Eleitoral - ZE19

ATOS DA 22ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600085-55.2020.6.11.0022
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600085-55.2020.6.11.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE
SINOP MT
REQUERENTE: IVO PARIS
Advogado do(a) REQUERENTE: SEBASTIAO AUGUSTINHO DE PAULA NETO - MT21792/O
SENTENÇA
Cuida-se de requerimento tendente à inclusão do requerente Ivo Paris (inscrição eleitoral nº 0129
6725 1848) na lista de filiados oficial do PT/Sinop.
Aduz o requerente que se filiou ao PT/Sinop em 01/04/2020 e que desde essa data constava na
lista interna do referido partido no Sistema FILIA. Afirma, ainda, que em virtude de erro do TSE no
processamento da lista interna, seu nome não figura na lista oficial de filiados do referido partido.
Assevera, outrossim, que a ausência de regular filiação ao PT/Sinop lhe causará transtornos, tendo
em vista que almeja ser candidato nas eleições municipais pelo referido partido.
Por fim, requer a procedência dos pedidos para ter seu nome incluído na relação de filiados do PT
/Sinop, com data de 01/04/2020.
Em informação datada de 10/09/2020, o Cartório Eleitoral esclarece que o Requerente somente foi
incluído na Lista Interna de filiados do PT/Sinop em 09/06/2020 e não em 01/04/2020 como
afirmado pelo Requerente na Petição Inicial, razão pela qual não teve seu nome incluído na lista
oficial do PT/Sinop quando do processamento regular das listas no primeiro semestre, ocorrido em
abril/2020. Informa ainda que, consoante cronograma estabelecido pela Portaria TSE nº 357, de 02
/06/2020, o último dia para inserção do nome do filiado prejudicado na relação especial de filiados
pelos partidos políticos via FILIA foi 16/06/2020 (ID 4060202).
É a síntese necessária. Fundamento e decido.
A análise dos autos revela que suposta desídia do PT/Sinop, consistente na não inclusão do
Requerente em sua lista de filiados no sistema FILIA, culminou na ausência de regular filiação do
requerente junto ao Partido.

Para casos assim, o §2º do artigo 11 da Resolução TSE nº 23.596/2019 estabelece que os
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Para casos assim, o §2º do artigo 11 da Resolução TSE nº 23.596/2019 estabelece que os
prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral, a
intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o que prescreve
o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no art. 16 desta resolução
e o artigo 16, da mesma Resolução, descreve que as relações especiais, submetidas à Justiça
Eleitoral em atendimento do disposto no § 2º do art. 11 desta resolução, serão processadas em
procedimento próprio nos meses de junho e dezembro .
E, visando ao exato cumprimento do disposto nos artigos suprarreferido, foi editada, em 02/06
/2020, pelo Tribunal Superior Eleitoral, a Portaria nº 357, que disciplinou o calendário de
processamento das listas especiais do mês de junho de 2020.
Neste ponto, importa esclarecer que consoante cronograma estabelecido pela Portaria TSE nº 357,
o último dia para inserção do nome do filiado prejudicado na relação especial de filiados pelos
partidos políticos foi 16/06/2020. Note-se que a inclusão compete ao Partido Político e não à
Justiça Eleitoral, a quem incumbe, tão somente, autorizar o processamento da relação quando
pleiteado tempestivamente.
Necessário enfatizar, neste ponto, que, apesar do nome do requerente ter sido incluído na lista
interna do PT/Sinop em 09/06/2020, conforme documento ID 4060202, o respectivo pedido de
processamento de Lista Especial junto à Justiça Eleitoral não foi por ele efetivado à época e o
processamento de lista especial agora, em setembro de 2020, resta inviabilizado.
Patente, assim, que o pedido agora efetivado não encontra guarida, em face da flagrante
intempestividade.
Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados por Ivo Paris (inscrição eleitoral nº 0129
6725 1848).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
P.R.I.C.
Mario Augusto Machado
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600083-85.2020.6.11.0022
JUÍZO DA 22ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
AÇÃO CAUTELAR (12061) Nº 0600083-85.2020.6.11.0022 / 022ª ZONA ELEITORAL DE SINOP
MT
AUTOR: JUAREZ ALVES DA COSTA
Advogado do(a) AUTOR: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - MT14717/O
REU: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL
LTDA.
Advogado do(a) REU: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835 - MT13245
/A Advogado do(a) REU: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436 - MT17298/A
Advogado do(a) REU: FABIO TEIXEIRA OZI - MT24828/A
DECISÃO
Reporto-me à decisão liminar proferida em 03.9.2020, onde foi determinada ao Facebook e à Oi S
/A que, em 48 (quarenta e oito) horas, a apresentação informações e documentos e, por fim, a
citação das requeridas.
As requeridas foram intimadas acerca da decisão ID 3784820 e citadas para responderem a ação,
em 04.9.2020 (ID 3906288).
O Ministério Público Eleitoral, em manifestação de ciência, pugnou pela remessa de cópia dos
autos à autoridade policial para investigar os fatos (ID 3924990).
O Facebook Brasil apresentou defesa em 04.9.2020, alegando, em síntese, sua ilegitimidade
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O Facebook Brasil apresentou defesa em 04.9.2020, alegando, em síntese, sua ilegitimidade
passiva ad causam e, de imediato, apontando a sociedade WhatsApp Inc., sociedade incorporada
sob as leis de Delaware, Estados Unidos da América, com sede em 251 Little Falls Drive,
Wilmington DE 19808, como parte legítima para responder a demanda em seu lugar (ID 3929855).
O WhatsApp Inc., comparecendo espontaneamente, aduz seu ingresso no feito como assistente
litisconsorcial do requerido Facebook, por existir interesse jurídico direto e legitimidade na relação
discutida. Afirmou, também, que WhatsApp e Facebook são pessoas jurídicas distintas. Visando
atender a ordem judicial, apresentou os dados registrados nas contas de WhatsApp indicadas pelo
requerente, ressaltando que: O WhatsApp não armazena qualquer informação de titularidade da
linha telefônica, endereço, qualificação pessoal ou filiação. O WhatsApp desconhece o nome real
do proprietário da conta. As informações lançadas como nome do usuário no aplicativo são
registradas pelo próprio usuário, podendo se tratar de apelido, pseudônimo, nome social ou
qualquer variação pela qual queira se identificar. Por esta razão, o WhatsApp cumprirá a decisão
naquilo que é tecnologicamente viável. (ID 3933944).
Em contestação apresentada no mesmo dia 05.9.2020, o WhatsApp Inc. arguiu, preliminarmente, a
inépcia da inicial, por entender que o pedido formulado pelo autor é genérico e deixa de especificar
e justificar os dados pretendidos ; a ilegitimidade ativa do requerente, sob o argumento que précandidato não possui legitimidade para o ajuizamento de representação eleitoral (artigo 96 da Lei
nº 9.504/97) e sua ilegitimidade passiva ad causam , por entender que a identificação dos
responsáveis pelas linhas telefônicas usadas compete às operadoras de telefonia e que o
WhatsApp é parte ilegítima para figurar no polo passivo de representações eleitorais. No mérito,
sustenta a inaplicabilidade das normas de propaganda eleitoral às mensagens privadas enviadas
pelo aplicativo e a inexistência de propaganda eleitoral paga no WhatsApp (ID 3965001).
Em 08.9.2020, o requerente, em petição conjunta com o partido político MDB local, requereu a
inclusão da agremiação no polo ativo da ação visando evitar qualquer possível irregularidade
processual e, ainda, a substituição processual da requerida Facebook Brasil pela WhatsApp Inc.
(ID 3981656).
Ainda em 08.9.2020, o requerente pleiteou fossem os dados e registros eletrônicos dos usuários
dos IPs 186.211.70.67 e 177.30.109.153 (identificados pelo WhatsApp Inc.) requisitados
judicialmente à empresa de telefonia móvel TIM S/A (ID 3986646).
Em 09.9.2020, a Oi Móvel S/A juntou aos autos os dados pessoais e cadastrais das pessoas
titulares das linhas telefônicas móveis referidas na inicial; pugnou pela alteração do polo passivo
da Oi S/A para a Oi Móvel S/A, que é a empresa responsável pelo Serviço Móvel Pessoal e, por
fim, pugnou pela sua exclusão da demanda face ao exaurimento da pretensão inicial (ID 4039386).
É a síntese necessária. Fundamento e decido.
De início, importante ressaltar que, conforme se depreende dos autos, Facebook e WhatsApp são
pessoas jurídicas distintas e o Facebook Brasil não detém legitimidade para responder pelos
serviços disponibilizados pelo aplicativo WhatsApp.
Outrossim, a simples alegação do requerente de que o Facebook Brasil só foi incluído na demanda
por suposta dificuldade de citar o WhatsApp Inc. não é suficiente para transferir responsabilidades
jurídicas e legais de pessoas jurídicas distintas, nem tampouco transferir legitimidade passiva ad
causam.
Nesse sentido, a lição de José Roberto dos Santos Bedaque:
"A legitimidade processual nada mais é do que reflexo da própria legitimação de direito material.
Da mesma forma que a validade e eficácia de um ato concernente a relação jurídica substancial
depende de estar o agente investido de condição legal para praticá-lo, também o ato processual
consubstanciado na demanda deve envolver sujeitos que, em tese, encontram-se naquela situação
da vida trazida à apreciação do juiz. (in Direito e processo: influência do direito material sobre o
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da vida trazida à apreciação do juiz. (in Direito e processo: influência do direito material sobre o
processo. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 108).
Assim, em observância ao artigo 337, IX, do CPC, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam da pessoa jurídica FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., e, por
conseguinte, determino sua exclusão e inativação no polo passivo da ação, mediante alteração no
sistema processual informatizado.
Acerca do pedido de inclusão do WhatsApp Inc. como assistente litisconsorcial do Facebook,
necessário pontuar que, conforme exposto pelo WhatsApp em seu pedido (ID 3933944), a
titularidade da relação discutida nos autos pertence ao whatsApp, (...) o provimento pleiteado dirigese ao WhatsApp, não ao Facebook. A titularidade da relação discutida no processo é, portanto, do
WhatsApp (...) , de tal modo que sua inclusão deve dar-se como parte e não como assistente
litisconsorcial.
Outrossim, reconhecida a ilegitimidade do Facebook para responder à demanda e tendo sido
declarado extinto o processo sem apreciação do mérito em relação a ele, não há se falar em
assistência litisconsorcial.
Assim, tendo o WhatsApp ingressado no feito, e inclusive contestado o pedido (ID 3965001),
acolho o pedido de substituição processual formulado pelo requerente (ID 3981656) e determino a
inclusão do WhatsApp Inc, sociedade registrada de acordo leis de Delaware, localizada em 1601
Willow

Road,

Menlo

Park,

Califórnia,

94025,

Estados

Unidos

da

América

(waeleitoral2020@mattosfilho.com.br) no polo passivo da ação, na qualidade de requerida.
Quanto ao singelo pedido conjunto de inclusão, no polo ativo, do partido político Movimento
Democrático Brasileiro por seu diretório local (ID 3981656), cabe, necessariamente, à referida
agremiação política observar o disposto no artigo 305 do CPC.
Não basta o partido político MDB, simplesmente, dizer que pretende evitar qualquer possível
irregularidade processual , é princípio básico e cogente indicar a lide e seu fundamento, a
exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.
Por ora, faculto ao partido político MDB local, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial com
exposição, fundamentada, da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco
ao resultado útil do processo, demonstrando a necessidade/utilidade de seu ingresso no polo ativo
da ação.
No mesmo prazo, em observância ao artigo 351 do CPC, determino a oitiva do requerente sobre
as alegações das requeridas.
Sobre a pretendida alteração do polo passivo da pessoa jurídica Oi S/A, para Oi Móvel S/A, acolho
as razões invocadas na petição ID 4039386 e determino a inativação da OI S/A no polo passivo e a
inclusão da OI MÓVEL S/A em recuperação judicial, inscrita no CNPJ sob o nº 05.423.963/001002, com sede no ST Setor Comercial Norte, quadra 03, bloco A, s/n, andar térreo parte 2, Edifício
Estação Centro Norte, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.713-900 em seu lugar.
Em relação ao pedido do requerente para a requisição de dados à operadora de telefonia móvel
TIM S/A, referentes aos IPs 186.211.70.67 e 177.30.109.153, apontados pelo requerido WhatsApp
como os utilizados para o impulsionamento e disparos em massa de propaganda extemporânea
negativa à honra e imagem do autor Juarez Alves da Costa, é inegável a imprescindibilidade da
medida.
Conforme já motivado na Decisão ID 3874820, a Constituição da República Federativa do Brasil
não assegura a ninguém, sob pretexto de exercício de liberdade de opinião ou manifestação
durante campanha eleitoral, a praticar delitos de quaisquer espécies ou infringir as normas para as
eleições estabelecidas na Lei nº 9.504/97.
Os documentos juntados aos autos demonstram à saciedade que os IPs 186.211.70.67 e
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Os documentos juntados aos autos demonstram à saciedade que os IPs 186.211.70.67 e
177.30.109.153 foram utilizados em 01.9.2020 para a prática das infrações descritas nos art. 28,
IV, da Resolução TSE nº 23.610/2019; artigo 11, I e II, da Resolução TSE nº 23.624/2020 e artigos
325 e 243, IX, do Código Eleitoral.
No caso, havendo a coexistência de fundados indícios da ocorrência do ilícito de natureza eleitoral;
justificativa motivada da utilidade dos dados solicitados para fins de investigação ou instrução
probatória; e, por fim, comprovação do período ao qual se referem os registros de conexão e de
acesso a aplicações de internet, de forma autônoma ou associados a dados cadastrais, a dados
pessoais ou a outras informações disponíveis que possam contribuir para a identificação do
usuário, é plausível o deferimento liminar do pedido de quebra de sigilo de dados.
Diante do exposto, caracterizados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito
invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em observância ao artigo 300
do CPC, concedo liminarmente a tutela provisória de urgência de natureza cautelar
consubstanciada na medida descrita no pedido ID 3986646.
Para tanto, com base nos artigos 297 c.c 537 do CPC, determino à TIM S.A apresentar, em 48
(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), informações
completas pessoais e cadastrais dos titulares e usuários dos IPs 186.211.70.67 e 177.30.109.153,
na data de 01.9.2020.
Para cumprimento do preceito, intime-se à TIM S/A, via e-mail graop_oficios@timbrasil.com.br
Por fim, com a devida vênia, é cediço que a diligência de remessa de cópia dos autos ao DPF para
instauração de inquérito policial [CF 129, VIII] pode e deve ser realizada pelo Ministério Público
Eleitoral (ID 3924990), razão pela qual fica prejudicada a súplica.
Intimem-se.
Mario Augusto Machado
Juiz Eleitoral

ATOS DA 24ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600266-25.2020.6.11.0000
JUSTIÇA ELEITORAL 024ª ZONA ELEITORAL DE ALTA FLORESTA MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600266-25.2020.6.11.0000 / 024ª ZONA ELEITORAL DE
ALTA FLORESTA MT
REQUERENTE: EDER DE RAMOS
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - MT24505-A
REQUERIDO: PARTIDO - PRTB - PARANAÍTA-MT INTERESSADO: PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO
Advogado do(a) REQUERIDO: OSMAR MILAN CAPILE - MT835/O
DESPACHO
Vistos.
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo requerente em face da sentença proferida por esse
Juízo.
De início, deixo de exercer o juízo de retratação por entender não ser cabível, após a publicação
da sentença, converter o feito em diligência, nos termos propugnados pelo recorrente.
Isso posto, intimem-se os recorrentes para, em desejando, apresentarem contrarrazões.
Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT),
consignando as homenagens deste Juízo.
Alta Floresta, 08 de setembro de 2020.
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Alta Floresta, 08 de setembro de 2020.
ANTÔNIO FÁBIO MARQUEZINI Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600003-52.2019.6.11.0024
JUSTIÇA ELEITORAL 024ª ZONA ELEITORAL DE ALTA FLORESTA MT
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600003-52.2019.6.11.0024 / 024ª ZONA ELEITORAL DE ALTA
FLORESTA MT
REPRESENTANTE: [SIGILOSO]
REPRESENTADO: [SIGILOSO]
Advogados do(a) REPRESENTADO: KAROLINA NEVES FERREIRA - MT23176/E, CAIQUE
TADAO DE ALMEIDA GODOES - MT24586/O, DANIELE YUKIE FUKUI REBOUCAS - MT13589/O
INTIMAÇÃO
Isso posto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DA
REPRESENTAÇÃO para condenar o representado, devidamente qualificado nos autos, ao
pagamento de multa eleitoral no valor de R$ 2.144,03 (dois mil, cento e quarenta e quatro reais e
três centavos) a ser paga no prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado desta decisão, nos
termos do art. 23, §§ 1º e 3º, da Lei n. 9.504/97 c/c com artigo 29, §3º, da Resolução TSE nº 23.553
/2017.
Com fulcro no art. 1º, inciso I, alínea p , da Lei Complementar nº 64/90, seja registrado o ASE 540
de inelegibilidade no cadastro do representado, a ser mantido pelo prazo de 08 (oito) anos a contar
do trânsito em julgado desta, ou da confirmação da presente decisão pelo Órgão Colegiado do
Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Tendo em vista que foram carreados aos autos documentos sigilosos de natureza fiscal, fica
mantido o sigilo dos presentes autos, nos termos do art. 18 da Resolução TSE 23.326/2010.
Transitada em julgado, providencie-se o registro da multa no sistema ELO e aguarde-se por 30
(trinta) dias o adimplemento voluntário da obrigação pecuniária. Havendo recolhimento voluntário,
providencie-se o registro do pagamento da multa eleitoral no Sistema ELO, a fim de baixá-la com
anotações pertinentes.
Não recolhida a multa no trintídio respectivo, reputar-se-á a dívida líquida e certa para efeito de
cobrança, com a subsequente certidão nos autos, a regular formalização do registro no Livro de
Inscrição de Multas Eleitorais e remessa das peças necessárias à Procuradoria da Fazenda
Nacional para providências afetas à cobrança mediante executivo fiscal.
Por se tratar de processo de natureza eleitoral, não há condenação em custas e despesas
processuais, bem como em honorários de sucumbência.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Alta Floresta, 08 de setembro de 2020.
ANTÔNIO FÁBIO MARQUEZINI Juiz Eleitoral

ATOS DA 26ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 32-2020
O excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Eleitoral da 26ª Zona Eleitoral de Nova Xavantina - MT, Dr.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA, no uso de suas atribuições legais e considerando
especialmente o disposto no artigo 135, §1º, do Código Eleitoral,
TORNA PÚBLICO a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento os locais
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TORNA PÚBLICO a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento os locais
designados para o funcionamento das mesas receptoras de votos para as eleições municipais e
suplementar de Senador de 2020, com respectivas seções e endereços, nos municípios de Nova
Xavantina, Campinápolis e Novo São Joaquim, que podem ser acessados através dos links abaixo:
Município

Link para acesso aos locais, seções e endereços
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads

Nova Xavantina

/anexos_de_normativos-edital-32-2020-20200908140609227c9b51a3baf4e580f810bdbe319cb6af3.pdf
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads

Campinápolis

/anexos_de_normativos-edital-32-2020-20200908140729655f2a56b81dceda2a1e424baba8f9fd60f.pdf
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads

Novo são Joaquim

/anexos_de_normativos-edital-32-2020-2020090814082525915b55908f1ac97104c732f768a828c6b.pdf

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado
no mural do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade, Nova Xavantina-MT, 8 de setembro
de 2020. Eu, ___ Eliton Dias Padilha - Chefe de Cartório da 26ª Zona Eleitoral, o digitei e conferi.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
AÇÃO CAUTELAR (12061) Nº 0600103-64.2020.6.11.0026
REQUERENTE: PP - PARTIDO PROGRESSISTA NOVO SAO JOAQUIM MT
Advogado do(a) REQUERENTE: DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - MT19909/O
REQUERIDO: ANTONIO AUGUSTO JORDAO
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de ação para a produção antecipada de provas com pedido de tutela de urgência,
proposta pelo órgão municipal do Partido Progressista - PP de Novo São Joaquim-MT em desfavor
de Antônio Augusto Jordão.
Alega o autor que o requerido, que é Prefeito Municipal de Novo São Joaquim, tem realizado, por
meio de "posts", de forma abundante, nas redes sociais institucionais da prefeitura, publicidades
institucionais com o enaltecimento dos seus feitos e da sua figura pessoal.
Afirma ainda que há crescente aumento das publicidades, o que poderia estar atentando contra a
norma do artigo 73, VII, da Lei nº 9.504/97, que proíbe aos agentes públicos a realização, no
primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade institucional que excedam à média
dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem ao pleito.
Requer a concessão de medida liminar ab initio e inaudita altera pars para determinar ao requerido
que informe todas as licitações, contratos e despesas empenhadas e liquidadas, realizadas pela
administração municipal, direta e indireta, para a contratação de serviços de publicidade nos anos
de 2017 a 2020, bem como qual a empresa ou servidor responsável pela produção dos vídeos e
publicações nas plataformas do instragram e facebook da prefeitura.
No mérito, pugna pela confirmação das medidas pleiteadas em caráter limiar.
É o breve relato. Fundamento e decido.

Inicialmente, deve-se observar que o autor não fundamentou o pedido da produção antecipada de
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Inicialmente, deve-se observar que o autor não fundamentou o pedido da produção antecipada de
provas na urgência, mas na norma do artigo 381, III, do Código de Processo Civil, que visa
possibilitar-lhe o prévio conhecimento dos fatos, a fim de justificar ou evitar o ajuizamento de ação,
in verbis:
Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:
...
III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
O artigo 382, caput, do CPC, exige que o autor da ação de produção antecipada de provas
apresente na inicial as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencione
com precisão os fatos sobre os quais a prova deverá recair, in verbis:
Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de
antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.
Com a medida, o autor pretende obter documentos e informações com os quais avaliará a
possibilidade e viabilidade de ajuizamento de ação em face do requerido por descumprimento de
normas eleitorais que vedam a realização de gastos com publicidade institucional acima dos limites
estabelecidos (73, VII, da Lei nº 9.504/97).
A constatação da ocorrência de irregularidade e, por consequência, da afronta à legislação
eleitoral, para fins de se avaliar a viabilidade de propositura de ação, depende, no caso, de se
verificar a média de gastos com publicidade realizadas pelo gestor no primeiro semestre dos três
últimos anos.
Verifica-se, pois, que as provas pretendidas e mencionadas pelo autor têm pertinência ou guardam
relação com o fato que, em tese, poderia configurar burla à legislação eleitoral.
Justifica o autor que não é possível obter as informações senão pela via judicial, já que elas,
embora devesse, não estão disponíveis no portal da transparência da prefeitura.
O autor especifica as provas que pretende obter ao requerer informações sobre todas as licitações,
contratos e despesas empenhadas e liquidadas, realizadas pela administração municipal, direta e
indireta, para a contratação de serviços de publicidade nos anos de 2017 a 2020, bem como qual a
empresa ou servidor responsável pela produção dos vídeos e publicações nas plataformas do
instragram e facebook da prefeitura.
Com o novo regramento trazido pelo Código de Processo Civil de 2015, não há mais limitação à
espécie de prova a ser produzida. O artigo 382, § 3º, prevê que as partes podem pedir a produção
de qualquer prova. Portanto, não há mais a limitação à produção de prova oral e pericial.
Art. 382.
§ 3º Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento,
desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva
demora.
O artigo 382, §4º, do CPC, estabelece não ser possível a apresentação de defesa no procedimento
de produção antecipada de provas, in verbis:
Art. 382.
§ 4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir
totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.
No entanto, conforme bem leciona Scarpinella (2019, 233), embora o artigo 382, §4º, do CPC,
disponha que não é possível a apresentação de defesa no procedimento de produção antecipada
de provas, a verdade é que, ao se oportunizar ao requerido o contraditório, é evidente que se
permite que ele apresente a sua versão dos fatos, a qual pretende ver provada, sem que com isso

se contrarie a referida norma, que deve ser compreendida no sentido de que o requerido não
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se contrarie a referida norma, que deve ser compreendida no sentido de que o requerido não
apresentará argumentos para o indeferimento da pretensão do requerente no plano do direito
material, até porque pretensão alguma é deduzida em sede de produção antecipada de provas.
Portanto, ressalta o autor, não há ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois, o
que é vedado no procedimento são as discussões relativas à avaliação da prova, que serão feitas
a posteriori.
Tratando-se de provas produzidas antecipadamente, os poderes do juiz em indeferi-las
apresentam-se reduzidos visto que o procedimento não comporta valoração da prova, tampouco
pronúncia sobre a ocorrência do fato, nos termos expressos do art. 382, § 2º, e, ainda, a produção
antecipada de provas está pautada pelo direito à prova, e não pelo direito de provar.
Esse amplo direito à prova não assiste apenas ao requerente, mas igualmente ao requerido e
demais interessados, o que está assegurado no artigo 382, §3º, do CPC.
Nesse compasso, o pedido de produção antecipada de provas somente pode ser indeferido, à luz
do art. 370, parágrafo único, do CPC, quando o juiz entender que sejam inúteis ou protelatórias.
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso tem admitido a produção de provas de forma
antecipada, por media cautelar, nos moldes da pretendida pelo autor. É o que se verifica nas
decisões dos Juízes Relatores Ulisses Rabaneda dos Santos e Jakson Francisco Coleta Coutinho,
proferidas, respectivamente, nos autos das ações Cautelares nº 0600262-56.2020.6.11.0000 e nº
0600371-02.2020.6.11.0000, em julho de 2018 e agosto de 2019.
O relator Jakson Coutinho destaca que, na ação de produção antecipada de provas, é apenas a
pertinência da produção da prova solicitada que é avaliada.
E continua o relator, citando o magistério de Eduardo Talamino, acerca do interesse de agir nessa
espécie de ação:
Necessidade da antecipação e da prova. Diante da amplitude do texto legal, superada a vinculação
entre prova antecipada e perigo da demora, não há maior espaço para eventual juízo negativo do
órgão judicial no que diz com a necessidade da medida; salvo se eventualmente a própria
intervenção estatal se afigurar dispensável para a obtenção da prova. Para dizer desnecessária a
antecipação seria preciso negar a função que a prova desempenha em relação as partes, de
permitir a avaliação de suas chances em juízo.
Há que se ressaltar que as informações pretendidas pelo autor são todas de natureza pública, não
havendo, portanto, também sob esse prisma, qualquer óbice para a sua apresentação em juízo.
Considerando a espécie e natureza das provas pretendidas pelo autor e o fato de que o pedido
não está fundamentado na urgência e, ainda, de que não há previsão, no procedimento da
produção antecipada de provas, que não permite a apresentação de defesa, da prática de outros
atos anteriores que possam retardar a determinação de apresentação dos documentos e
informações requeridos, julgo prejudicado o pedido de concessão da medida em caráter liminar.
Dito isso, na esteira do que vem decidindo nosso egrégio Regional, e tendo o autor demonstrado a
pertinência e correlação das provas que pretende obter com o fato e, estando presente, ainda que
minimamente, a plausibilidade do direito, com fundamento nos artigos 381 e 382 do CPC, DEFIRO
a produção antecipada de provas, nos termos requerido pelo autor na inicial, determinando a:
NOTIFICAÇÃO do requerido Antônio Augusto Jordão, Prefeito Municipal de Nova São Joaquim,
para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe todas as licitações, contratos e despesas
empenhadas e liquidadas, realizadas pela administração municipal, direta e indireta, para a
contratação de serviços de publicidade nos anos de 2017 a 2020, bem como qual a empresa ou
servidor responsável pela produção dos vídeos e publicações que têm sido feitas nas plataformas
do instragram e facebook da prefeitura, sob pena de aplicação de multa diária individual no valor
de R$ 1.000,00 (mil reais) e ainda,
NOTIFICAÇÃO do requerido para que, querendo, exerça o direito facultado no artigo 382, §3º, do
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NOTIFICAÇÃO do requerido para que, querendo, exerça o direito facultado no artigo 382, §3º, do
CPC, e por fim,
CIENTIFICAÇÃO do Ministério Público Eleitoral para que, também, querendo, como interessado,
utilize da faculdade prevista artigo 382, §3º, do CPC ou, ainda, postule o que entender cabível, na
qualidade de custus legis.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se expedindo o necessário.
Nova Xavantina-MT, 9 de setembro de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600100-12.2020.6.11.0026
REQUERENTE: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNA GARCIA TOLEDO - MT13174/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 026ª ZONA ELEITORAL DE NOVA XAVANTINA MT
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de requerimento do Município de Nova Xavantina-MT para manifestação deste Juízo
acerca da possibilidade de realização de publicidade institucional a ser divulgada até o dia 10 de
setembro de 2020 nas emissoras de rádio, tv, sites, grupos de whatsapp e propaganda volantes,
relativa ao pagamento de débitos tributários como medida anterior a protestos e judicialização dos
débitos.
É o breve relato. Fundamento e decido.
O requerente pretende realizar publicidade institucional visando divulgar à população do município
de Nova Xavantina ação voltada ao estímulo do pagamento de débitos tributários antes da adoção
de medidas de protesto e judicialização dos débitos.
Para tanto, requer autorização prévia da Justiça Eleitoral para a realização da publicidade, ante a
possibilidade da ação afrontar a legislação eleitoral que proíbe a realização de publicidade
institucional pelos agentes públicos nos três meses que antecedem ao pleito (art. 73, VI, b, da Lei n
9.504/97).
O requerente informa o texto que será objeto de divulgação:
"A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, por força de lei tributária, estará encaminhando a partir
do dia 10 de setembro de 2020, os devedores da Fazenda Pública Municipal para PROTESTO e
posteriormente para EXECUÇÃO FISCAL.
Portanto, se você deve: IPTU, ISS, Alvará ou qualquer outro tributo ao município, procure acertar
hoje mesmo e evite a inscrição do seu nome ou de sua empresa nos órgãos de proteção ao crédito
- SPC/SERASA.
Acesse o site do município www.novaxavantina.mt.gov.br ou se dirija ao setor de tributos da
Prefeitura pague e evite constrangimentos e despesas com Cartório, advogado e custas
processuais.
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Gerência de Tributação e Arrecadação"
A lei 9.504/97, em seu artigo 73, VI, b, proíbe aos agentes públicos, nos três meses anteriores ao
pleito eleitoral, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos

órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
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órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral, in verbis:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta,
salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
Vê-se, portanto, que a própria lei traz exceção à proibição de realização da propaganda
institucional pelo agente público, submetendo à Justiça Eleitoral a análise e reconhecimento da
situação justificadora.
No caso posto, o Ministério Público Eleitoral, na condição de fiscal da ordem pública, manifestou
nos autos pela possibilidade de realização da propaganda, por não vislumbrar ofensa à legislação
eleitoral (ID 4044560).
A intenção da lei ao restringir a realização de propaganda institucional pelo agente público no
período que antecede às eleições é, sobretudo, assegurar o equilíbrio do pleito eleitoral e evitar a
utilização da "máquina pública" em benefício do administrador, especialmente em razão da
possibilidade deste entrar na competição.
Embora ainda não tenha encerrado o prazo para a realização das convenções partidárias e
escolha dos candidatos para as eleições municipais do corrente ano, não há notícia de que o atual
prefeito de Nova Xavantina pretenda concorrer à reeleição.
Também, pelo teor do texto a ser divulgado, não vislumbro que a mensagem contenha
enaltecimento das qualidades pessoais do gestor, pedido explicito de voto, menção à pretensa
candidatura ou qualquer outro dizer que possa desvirtuar seu propósito exclusivo de utilidade
pública.
Ressalte-se que a mensagem está voltada à atividade inerente ao exercício regular da gestão
pública de promover e incentivar a arrecadação tributária.
Seria até um contrassenso imaginar que o gestor estaria se promovendo ao realizar ação voltada à
cobrança de tributo, pois, a cobrança de débitos aos munícipes, normalmente, cria repulsa e
aversão ao administrador e não carisma.
Assim, reconhecendo o interesse e utilidade pública na propaganda pretendida pelo gestor, vez
que não vislumbro nela, pelo menos em tese, afronta à norma eleitoral, especialmente pela
ausência de promoção pessoal com conotação eleitoreira, com fundamento no disposto no artigo
73, VI, b, da Lei n 9.504/97, AUTORIZO a sua divulgação nas condições e meios propostos pelo
requerente, especialmente, através de grupos de whats app, emissoras de rádio de TV, sites e
propagandas volantes.
Publique-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se expedindo o necessário.
Nova Xavantina-MT, 10 de setembro de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 27ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
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PORTARIA N. º 06/2020
O Excelentíssimo Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, Juiz da 27ª Zona Eleitoral de Juara,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei;
CONSIDERANDO as Eleições Municipais e Suplementar para o cargo de Senador, que ocorrerão
no dia 15/11/2020;
CONSIDERANDO a necessidade de dar maior apoio aos mesários que estarão atuando nas
Eleições do corrente ano;
RESOLVE: Art. 1°. Nomear os cidadãos abaixo relacionados para auxiliarem este Juízo, com o
"munus" de Coordenadores, nos respectivos Locais de Votação desta Zona Eleitoral, durante o
processo de votação no dia 15/11/2020, conforme segue:
JUARA
Coordenadores

Escola

Glades Vicente

E. E. José dias

Rosemar Meloto

Rua Porto Velho, 256-E - Centro

Uagner Rogério Martins

E. E. Comendador José Pedro Dias
Rua Anita Garibaldi, 179-W-Jardim Boa Vista

Jailton Nunes Rodrigues

E. E. Luiza Nunes Bezerra

Rosângela Meloto Ricardo

Rua João Pessoa, 151-N-Bairro São João

José Wilson Ribeiro Camargo

E. E. Dom Aquino
Rua Oliveira, s/n - ÁGUAS CLARAS
E. E. Cecilia de Castro Barbosa

Fábio Baldo

Av. José Alves Bezerra, 140-E - Centro

Sueli Aparecida Mileski-

E. M. Francisco Sampaio
Rua Baía s/n - Distrito de PARANORTE

Ana Nunes de Almeida Rodrigues

E. E. Iara Maria Minoto Gomes

Hudson Thiago Formigoni Roanes

Rua Colômbia, 407-N -Jardim América
Escola Militar Tiradentes Cabo Israel Wesley

Weligton Luciano dos Santos

Prado de Almeida - Rua Bauru, 1067-S Jardim Primavera

Valdemar Antônio dos Santos
Marcos Yoshio Maeda

E. M. Rui Barbosa
Estrada do CATUAÍ - km30
E. M. Presidente Costa e Silva
Av. Dona Nilza, 164-W - Jardim Santa Cruz
E. M. Maria das Graças Calmon Requena

Elaine Cristina Gazeta Bonani

-Rua Ângela Mª dos Reis Araújo,1107-S Parque Alvorada

Alzamir Oliveira Bezerra

Salão Comunitário Japuranã
Estrada Juara/Juruena Km 180
E. E. de Educação Infantil Pé de mutum

Dirlei Perin

Margem do rio juruena km 300
E. M. Jardim Califórnia

Irineu Batista Filho

Rua Barão do Rio Branco- 507-E - Jardim
Califórnia
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E. E. Nivaldo Fracarolli

Douglas Rodrigues Barbosa da Silva

Rua Sorocaba, 927-S - Jardim Primavera
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Centro de Ensino Moderno-CEM

Luis Santos da Rocha

Rua Curitiba, 557-S - Centro
E. E. Indígena de Educação Básica Jopurijup

Tiago de Souza Silveira

Aldeia indígena km53

Elion Rodrigues Martins

E. E Oscar Soares

Marlene Guimarães Batista

Av. José Alves Bezerra, 140-E - Centro

NOVO HORIZONTE DO NORTE
Coordenadores
Edna Catarina Jardim Ramos
Gilberto Fernandes Silva

Escola
E. E. Rosmay Kara José
Rua Iguaçu, 562 - Centro
E. M. Wlisses Guimarães
Av. Kara José, 395 - Centro

PORTO DOS GAÚCHOS
Coordenadores
José Carlos de Souza
Lair Cristiano Heinen
Alencar Rabuske Neuckamp
Daniel Ferreira de Souza

Escola
E. E.Jose Alves Bezerra
Rua Sergio Gladki Petrnko, s/n - Centro
E. E. José Cleto Giehl
DISTRITO DE NOVO PARANÁ
E. E. Renato Spinelli
GLEBA SÃO JOÃO
E. M. Gustavo Adolfo Wilke
Praça Dona Leopoldina, s/n - Centro

TABAPORÃ
Coordenadores
Solange Cristina de Oliveira
Alexsandro de Oliveira Prado
Elizandra Cristina de Oliveira
Erison Esteves Silva

Escola
E. E. Francisco Saldanha Neto
Rua Vilas Boas, 1185-E - Centro
E. E. Alfredo Treuherz
Av. dos Primeiros, s/n - GLEBA MERCEDES
E. Mun. Lili Maria Konzem
Rua 4-Qd. 8 - Setor 4- AMERICANA DO NORTE
E. M. Menino Jesus
Rua Leonor, 404-E - Centro

Art. 2°. Compete aos senhores Coordenadores:
a) Comparecerem nos respectivos locais acima, para abertura do local e verificação do
funcionamento da energia elétrica, às 05:30 horas do dia 15/11/2020, permanecendo até o
encerramento dos trabalhos;
b) Vistoriar os locais de votação, onde serão instaladas às respectivas seções eleitorais, a fim de
constatar se as salas encontram devidamente arrumadas e equipadas com os móveis necessários
à instalação das seções;

c) Vistoriar as seções eleitorais, a partir da 06:00 horas, no dia 15/11/2020, e dar apoio na entrega
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c) Vistoriar as seções eleitorais, a partir da 06:00 horas, no dia 15/11/2020, e dar apoio na entrega
das urnas eletrônicas, bem como, ajudar aos senhores Presidentes de mesas nas instalações das
seções;
d) Comunicar ao MM. Juiz se alguma seção não foi constituída, dar apoio aos senhores
Presidentes nos problemas que se apresentarem, comunicando tais fato ao Técnico da Justiça
Eleitoral, bem como ao Juiz Eleitoral, se for o caso;
e) Auxiliar na distribuição da alimentação dos mesários(caso não seja disponibilizado em pecúnia)
e na manutenção da ordem nos locais de votação;
f) Receber, ao término da eleição, dos Presidentes de mesas, as sobras de materiais, bem como
as mídias e Boletins de Urna de todas as seções pertencentes ao local de votação, para posterior
entrega ao responsável pela entrega dos mesmos à Junta Apuradora de votos.
Art. 3°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no átrio do Cartório desta 27ª
Zona Eleitoral de Mato Grosso.
Em Juara/MT, 25 de agosto de 2020.
JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600019-60.2020.6.11.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE JUARA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600019-60.2020.6.11.0027 / 027ª ZONA
ELEITORAL DE JUARA MT
RESPONSÁVEL: ALEXANDRE DOS SANTOS BATISTA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: LOURIVAL RIBEIRO FILHO ADV OAB MT MT5073-O - MT5073O
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas do Partido Podemos PODE do Município de Juara/MT, referente
ao exercício financeiro de 2019, na qual o partido entregou a Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos.
Foi publicado o edital, divulgando a Declaração de Ausência apresentada, para eventuais
impugnações.
Em seguida, foi certificado o decurso do prazo para impugnações, bem como foi constatada a
ausência de movimentação financeira e de recebimento de recursos do fundo partidário pela
agremiação partidária, após consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA.
O parecer técnico conclusivo opinou pela aceitação da declaração de ausência de movimentação
financeira, considerando as contas aprovadas com ressalvas.
Manifestação ministerial pugnou pela não aceitação da declaração de ausência de movimentação
financeira, considerando as contas como desaprovadas, em razão da não apresentação dos
extratos bancários.
Após devidamente intimada, a agremiação partidária manteve-se inerte.
É o necessário. Decido.
Compete à Justiça Eleitoral a fiscalização sobre a prestação de contas dos partidos políticos, bem
como, das despesas de campanha eleitoral (art.34 e incisos da Lei n.º 9096/95).
Nesse sentido, a Resolução n.º 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, regulamenta a
prestação de contas anuais dos partidos políticos.

No presente caso, em análise aos documentos que instruíram os autos, constatou-se a ausência
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No presente caso, em análise aos documentos que instruíram os autos, constatou-se a ausência
de movimentação financeira por parte da agremiação partidária, exercício de 2019, corroborando
com a Declaração de Ausência de Recursos apresentada inicialmente.
Consta ainda, que as contas foram apresentadas em 28/06/2020, portanto, dentro do prazo legal
(30/06/2020 Lei 13.877/2019);
Embora não tenham sido apresentados os extratos bancários e nem comprovação de abertura de
conta bancaria, em razão do exercício 2019 não ser ano eleitoral, o município de Juara ser
pequeno, as contas estarem zeradas, não haver indícios de receitas auferidas ou despesas
realizadas e ausência de recebimento de recursos do fundo partidário, entendemos, nas
prestações de contas anuais, não ser obrigatória a abertura de conta bancária e a
consequentemente juntada dos extratos, razão pela qual, tal fato, por si só, não enseja em
desaprovação das contas ou declaração de contas não prestadas, e sim em aprovação das contas
com ressalvas, sendo farto o entendimento jurisprudencial do Egrégio TRE-MT, senão vejamos:
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA PARTIDO POLÍTICO AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA AUSÊNCIA DE ARRECADAÇÃO DE
RECURSOS, DE REPASSE DO FUNDO PARTIDÁRIO E DE REALIZAÇÃO DE DESPESAS
PARTIDO POLÍTICO DE PEQUENA EXPRESSÃO POLÍTICA CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
MUNICIPAL. NÃO ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS. MUNICÍPIO PEQUENO. INEXISTÊNCIA DE RECEITAS E DESPESAS A
DECLARAR. RESSALVA. APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSINADA PELA
PRESIDENTE DO PARTIDO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE A APRESENTAÇÃO POR
ADVOGADO HABILITADO. DESNECESSIDADE. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR DE ADVOGADO.
AUSÊNCIA

DE

CAPACIDADE

POSTULATÓRIA

SANADA.

RECURSO

DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A prestação de contas anual de diretório municipal que não recebeu recursos do Fundo
Partidário, não recebeu receitas financeiras, nem efetuou despesas, não efetuando movimentação
financeira, descaracteriza a necessidade da abertura de conta bancária.
2. A apresentação de procuração, em momento posterior à petição inicial, supre a ausência de
capacidade postulatória.
3. Recurso desprovido, para manter a sentença que julgou as contas aprovadas com ressalvas.
(Recurso Eleitoral nº 3551, Acórdão nº 25484 de 01/07/2016, Relator(a) RODRIGO ROBERTO
CURVO, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2187, Data 22/07/2016, Página 45)
Nesse mesmo sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NÃO
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE RECURSOS PARTIDO
POLÍTICO DE PEQUENA EXPRESSÃO POLÍTICA CONTAS ANUAIS APROVADAS COM
RESSALVAS RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
CONTAS ZERADAS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. MUNICÍPIO PEQUENO.
AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES OU REPASSE DE RECURSOS DO 4 FUNDO
PARTIDÁRIO. ANO NÃO ELEITORAL. RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. A ausência de movimentação financeira não gera, por si só, a necessidade de
reprovação das contas. "Aprovam-se com ressalvas as contas anuais de agremiação partidária de
reduzida expressividade no cenário político estadual, sem irregularidade de natureza grave, que
não percebeu cotas do fundo partidário, não possui patrimônio, não contraiu despesas nem obteve
receitas e tampouco teve lucro ou prejuízo no exercício. Inexistência de valores a transitar em
conta bancária específica, o que desnatura a necessidade de abertura desta" (Recurso Eleitoral nº
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receitas e tampouco teve lucro ou prejuízo no exercício. Inexistência de valores a transitar em
conta bancária específica, o que desnatura a necessidade de abertura desta" (Recurso Eleitoral nº
2976, Acórdão nº 24016 de 24/04/2014, Relator(a) JOSÉ LUÍS BLASZAK, Publicação: DEJE Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 1632, Data 02/05/2014, Página 2-9 ). (Recurso Eleitoral nº
5139, Acórdão nº 25361 de 10/03/2016, Relator(a) RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Publicação:
DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2103, Data 18/03/2016, Página 7-8) Não foram
interpostas impugnações demonstrando o contrário ou manifestações dos interessados acerca das
informações juntadas no processo.
FACE AO EXPOSTO, em consonância com o parecer técnico e dissonância com o parecer
ministerial, com fulcro no artigo 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo
aprovadas com ressalvas, as contas do Partido Podemos PODE do Município de Juara/MT,
determinando o imediato arquivamento destes autos, após as anotações e providências
pertinentes.
Efetue o lançamento desta decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
P.R.I.C.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Juara-MT, 10 de setembro de 2020.
JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 33ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600091-29.2020.6.11.0033
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) 0600091-29.2020.6.11.0033
Advogado do(a) REQUERENTE: LOURIVAL RIBEIRO FILHO ADV OAB MT MT5073-O - MT5073O REQUERENTE: ADIR PEREIRA DOS SANTOS, CLAUDIMAR ROQUE DA SILVA, LUIZ
CANDIDO DE OLIVEIRA, RAFAEL PAVAN, RAUL PRUINELLI
REQUERIDO: PODEMOS, PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DE TERRA NOVA DO
NORTE/MT INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD, PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB, COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO
PATRIOTA/MT
SENTENÇA
Trata-se de ação declaratória com pedido de tutela antecipada de urgência com pedido de inclusão
na relação de filiados do PODE Podemos de Terra Nova do Norte/MT dos requerentes Adir Pereira
Dos Santos, Claudimar Roque Da Silva, Luiz Candido De Oliveira, Rafael Pavan e Raul Pruinelli.
Segundo os requerentes, foi solicitado filiação ao supramencionado partido em 26/03/2020.
Alegam que após verificar sua filiação no sistema FILIA, certificou-se que não figuravam na lista de
filiados do PODE Podemos de Terra Nova do Norte/MT.
Postulam que seja corrigido o equívoco, sendo inclusa suas respectivas filiação ao mencionado
partido.
Com a inicial, os requerentes apresentaram documentos pessoais, ficha de filiação, comunicação
de desfiliação ás agremiações partidárias municipais, carteira nacional de filiado e certidão de
filiação partidária.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela improcedência do pedido.
É o relatório. Decido.

Partindo-se do princípio que a filiação partidária é ato interna corporis, realizado entre o eleitor em
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Partindo-se do princípio que a filiação partidária é ato interna corporis, realizado entre o eleitor em
pleno gozo de seus direitos políticos e a agremiação partidária de sua preferência, dispõe a lei que
a filiação partidária é considerada deferida, com o atendimento das regras estatutárias do partido,
conforme Art. 17 da Lei n.º 9.096/95.
Para garantia e comprovação dos prazos de filiação partidária, enquanto condição de elegibilidade,
os partidos políticos, por seus órgãos de direção municipal, regionais ou nacional, devem remeter
aos Juízes Eleitorais a relação de seus filiados, nos termos do Art. 19 do mencionado diploma
legal.
O art. 4º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.117/2009, em regulamentação da norma insculpida no art.
19 da Lei nº 9.096/95, determina que o envio das listas de filiação pelos partidos deverá ocorrer na
segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, prevendo ainda que os prejudicados
por desídia ou má-fé poderão requerer diretamente ao juiz eleitoral que seja compelido o partido
político a incluir os nomes dos excluídos, em processamento a ser feito de forma especial.
Ademais, no que tange ao processo eleitoral, existe um cronograma previamente estabelecido, que
deve ser observado pelos partidos políticos, pretensos candidatos, eleitores e pela Justiça
Eleitoral. Neste ano, esse cronograma foi regulamentado pela Portaria TSE n.º 357, datada de 2 de
junho de 2020, que estabeleceu como termo final para a inserção do nome do filiado prejudicado
na relação especial de filiados pelos partidos políticos via FILIA o dia 16 de junho de 2020.
Eis que a lei contempla a possibilidade de que os prejudicados requeiram diretamente a Justiça
Eleitoral a inclusão de seus nomes na lista de filiados, mas a excepcional inserção de forma
extemporânea está condicionada a determinados prazos estabelecidos na legislação.
No caso destes autos, o pedido foi protocolado dia 03/09/2020, fora do prazo definido no
cronograma de processamento das relações especiais. Além de que, não foi juntado aos autos os
comprovantes de comunicação, a este Juízo, sobre as desfiliações alegadas, em desacordo com o
disposto no art. 22, V da Lei 9.096/1995.
Nota-se que o Tribunal Superior Eleitoral quis dar celeridade a este procedimento administrativo,
pois não trouxe previsão para a abertura do contraditório ao partido envolvido, muito menos vista
dos autos para manifestação do Ministério Público.
Diante do exposto, em razão da intempestividade e da ausência de documentos aptos a comprovar
as filiações partidárias alegadas, INDEFIRO o pedido formulado pelos requerentes.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.
Peixoto de Azevedo/MT, 09 de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
Evandro Juarez Rodrigues
Juiz Eleitoral da 33ªZE/MT

PROCESSO 0600076-60.2020.6.11.0033
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) 0600076-60.2020.6.11.0033
Advogado do(a) REQUERENTE: ERIS ALVES PONDE - MT13830/O
REQUERENTE: PAULO ROGERIO LEMOS MELO DE MENEZES
INTERESSADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE MATUPÁ
REQUERIDO: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MT
SENTENÇA
Trata-se de pedido de regularização de filiação partidária e inclusão em lista especial do nome do
eleitor Paulo Rogério Lemos Melo De Menezes no rol de filiados do PT Partido dos Trabalhadores
de Matupá/MT, nos termos do que dispõe a Resolução TSE nº 23.596/2019.
O eleitor afirma que se filiou ao supramencionado partido em 16 de maio de 2019 e apresentou os
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2020 - n. 3243

Cuiabá, segunda-feira, 14 de setembro de 2020

79

O eleitor afirma que se filiou ao supramencionado partido em 16 de maio de 2019 e apresentou os
seguintes documentos: comprovante de inscrição, e-mails recebidos, ata notarial, carteirinha de
filiado, dentre outros.
O cartório eleitoral acostou a estes autos os registros de filiação interno e oficial do sistema FILIA
da Justiça Eleitoral, de acordo com determinação judicial proferida.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento da inclusão do requerente na lista
especial, em razão da intempestividade do pedido, nos termos da Portaria TSE nº 357/2020 e
opinou pela intimação do partido em comento para incluir Paulo Rogerio Lemos de Menezes na
próxima lista regular de filiados, com fulcro no artigo 19, da Lei nº 9.096/95.
Em seguida o requerente manifestou discordância em relação ao parecer ministerial, de acordo
com o Ac. De 12.2.2019 no AgR-REspe 675 e Ac de AgR-REspe 060024856 de 6.11.2018.
É o relatório.
Vieram os autos conclusos.
Partindo-se do princípio que a filiação partidária é ato interna corporis, realizado entre o eleitor em
pleno gozo de seus direitos políticos e a agremiação partidária de sua preferência, dispõe a lei que
a filiação partidária é considerada deferida, com o atendimento das regras estatutárias do partido,
conforme Art. 17 da Lei n.º 9.096/95.
Para garantia e comprovação dos prazos de filiação partidária, enquanto condição de elegibilidade,
os partidos políticos, por seus órgãos de direção municipal, regionais ou nacional, devem remeter
aos Juízes Eleitorais a relação de seus filiados, nos termos do Art. 19 do mencionado diploma
legal.
O art. 4º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.117/2009, em regulamentação da norma insculpida no art.
19 da Lei nº 9.096/95, determina que o envio das listas de filiação pelos partidos deverá ocorrer na
segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, prevendo ainda que os prejudicados
por desídia ou má-fé poderão requerer diretamente ao juiz eleitoral que seja compelido o partido
político a incluir os nomes dos excluídos, em processamento a ser feito de forma especial.
Ademais, no que tange ao processo eleitoral, existe um cronograma previamente estabelecido, que
deve ser observado pelos partidos políticos, pretensos candidatos, eleitores e pela Justiça
Eleitoral. Neste ano, esse cronograma foi regulamentado pela Portaria TSE nº 357, datada de 2 de
junho de 2020, que estabeleceu como termo final para a inserção do nome do filiado prejudicado
na relação especial de filiados pelos partidos políticos via FILIA o dia 16 de junho.
Todavia, mesmo intempestivo para processamento em lista especial o pedido deve ser
necessariamente apreciado, para evitar prejuízo ao eleitor, reconhecendo-se eventualmente
direitos, no caso o vínculo partidário, bem como a inclusão do nome do filiado no processamento
da próxima lista ordinária.
Verifica-se, pelos documentos trazidos aos autos, a desídia, má-fé ou relapso do partido, eis que
não houve a inclusão do nome do filiado em sua relação ordinária.
Do exposto, reconheço que o requerente não deve ser prejudicado por qualquer tipo de desacerto
cometido por partido político, e DECLARO a regularidade da filiação do requerente, Paulo Rogério
Lemos Melo De Menezes, ao PT Partido dos Trabalhadores de Matupá/MT.
Porém, devido à inexistência de viabilidade técnica de inclusão do nome do interessado como
filiado ao PT Partido dos Trabalhadores de Matupá/MT, em sede de processamento de relações
especiais, deverá a referida relação ser submetida no processamento das listas ordinárias.
Ciência ao MPE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Em não havendo recurso, arquivem-se os autos.
Peixoto de Azevedo, 02 de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
Evandro Juarez Rodrigues
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(assinado digitalmente)
Evandro Juarez Rodrigues
Juiz Eleitoral da 33ªZE/MT

ATOS DA 35ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600027-13.2020.6.11.0035
JUSTIÇA ELEITORAL 035ª ZONA ELEITORAL DE JUÍNA MT
PJE: Nº 0600027-13.2020.6.11.0035
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANOS - Juína/MT
RESPONSÁVEL: Francisca Gecilda Alves Bernardo.
Advogado: IRAMAIA FLORIPES ALMICI LOUREIRO - MT26947/O
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas do Partido REPUBLICANOS de Juína/MT, referente ao exercício
financeiro de 2019, apresentada conforme preceitua a Lei n.º 9.096/95 e disciplinada pela
Resolução TSE nº 23.604/2019.
O partido político apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em
substituição às peças contábeis, conforme preveem o artigo 32, § 4º, da Lei 9.096/95 e o artigo 28,
§ 4º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Em conformidade com o disposto no artigo 32, § 2º da Lei nº 9.096/95, tornou-se pública, por meio
de Edital nº 37/2020, publicado em DJE nº 3232, a declaração de ausência de movimentação
financeira feita pelo partido, tendo decorrido o prazo sem que houvesse qualquer impugnação
(Certidão ID nº 3818436).
O parecer técnico conclusivo firmado pela serventia deste Juízo não apontou irregularidades na
declaração apresentada, consoante o documento ID nº 3820395.
O Ministério Público Eleitoral nada requereu, conforme o documento ID nº 3822557.
É o breve relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que a agremiação cumpriu as exigências da Resolução TSE nº
23.604/2019, aplicável à espécie por força de seu artigo 65, § 1º do mesmo diploma.
Além, não houve até o presente momento qualquer registro de repasse de recursos do Fundo
Partidário pelos Diretórios Nacional e Estadual à respectiva direção municipal do Partido, bem
como inexiste indício de que a agremiação tenha efetivamente angariado fundos de outra natureza
e realizado gastos, razão pela qual reconhece-se a exatidão da declaração de ausência de
movimentação financeira firmada.
Face ao exposto, com fundamento no artigo 45, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, JULGO
APROVADAS as contas apresentadas pelo Partido REPUBLICANOS de Juína/MT, referentes ao
exercício financeiro de 2019, determinando o imediato arquivamento destes autos após as
anotações e providências pertinentes.
Efetue-se o lançamento desta decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO).
Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Juína/MT, 02 de setembro de 2020.
FÁBIO PETENGILL
Juiz Eleitoral

ATOS
DA 38ª ZONA ELEITORAL
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ATOS DA 38ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600079-97.2020.6.11.0038
JUSTIÇA ELEITORAL 038ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600079-97.2020.6.11.0038 / 038ª ZONA ELEITORAL DE SANTO
ANTÔNIO DO LEVERGER MT
RESPONSÁVEL: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: LUCIANE ROSA DE SOUZA - MT15779/O
DECISÃO
VISTOS ETC.
Cuida-se de pedido de autorização de propaganda institucional feito pelo Município de Santo
Antônio de Leverger/MT, objetivando informar à população, por meio de folder, panfletos, rede
social, outdoor, rádio, sobre as seguintes campanhas: 1.Campanha Agosto Lilás mês de
conscientização pelo fim da violência contra a mulher; 2.Campanhas relacionadas à exploração e
violência sexual infantil; 3.Campanha de divulgação do Cadastramento das Famílias Acolhedoras
que serão realizados pela SMAS no decorrer do ano de 2020 (nos meses de agosto a dezembro).
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela autorização com a ressalva de que a publicidade
institucional não deve constar referência ao Ente Municipal Santo Antônio de Leverger - MT e de
que deve ser observado o disposto no § 1º do artigo 37 da Constituição Federal (ID nº 4083300).
É O RELATÓRIO. DECIDO.
A veiculação de propaganda institucional pode gerar desequilíbrio, na medida em que consiste no
anúncio de realizações de uma administração ou uma solução para eventual demanda social,
salvo nos casos em que a lei prevê a possibilidade da Justiça Eleitoral reconhecer a exceção.
Nesse sentido, dispõe o art. 73, VI, b, da Lei n. 9.504/97:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta,
salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
Deste modo, a propaganda institucional só poderá ser autorizada, se comprovado ser caso de
grave e urgente necessidade pública, assim reconhecido pela Justiça Eleitoral.
Aduz a inicial que, em razão do isolamento social para contenção da COVID 19, a equipe da
Secretaria Municipal de Assistência Social vislumbrou um avanço exponencial de situações
envolvendo violência doméstica em âmbito familiar, com destaque para a violência contra a
mulher, bem como violência sexual infantil.
Assim, alega a necessidade de publicidade institucional para mitigar os efeitos maléficos
decorrentes da pandemia.
Como bem pontuado pelo Ministério Público: (...) conforme entendimento do TSE, tal publicidade
deve ser feita sem qualquer referência ao Ente Municipal no caso: Município de Santo Antônio de

Leverger - MT e observando os termos do art. 37, §1° da CF, qual seja: A publicidade dos atos
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Leverger - MT e observando os termos do art. 37, §1° da CF, qual seja: A publicidade dos atos
caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos (...) .
Nesse passo, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou que, ainda que autorizada a divulgação, não
deve constar referência aos entes municipais, bem como observado o disposto no art. 37, §1º, da
Constituição Federal:
PETIÇÃO. MINISTRO DA SAÚDE. CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A
POLIOMIELITE E RUBÉOLA. AUTORIZAÇÃO.
1. A vedação da divulgação de publicidade institucional, nos três meses que antecedem o pleito,
aplica-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em
disputa na eleição (art. 73, VI, b, § 3º, da Lei nº 9.504/97).
2. Divulgação autorizada, com a ressalva de que não deve constar referência aos entes municipais
e de que deve ser observado o disposto no § 1º do artigo 37 da Constituição (Petição nº 2857,
Resolução nº 22891 de 07/08/2008, Relator(a) Min. MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE
OLIVEIRA, Publicação: DJ - Diário da Justiça, Data 04/09/2008, Página 25).
Diante do exposto, autorizo a veiculação requerida, com a ressalva apontada, no sentido que não
haja qualquer referência ao Município de Santo Antônio de Leverger MT, observando os termos do
art. 37, §1° da CF.
Indefiro o pedido para que as despesas das campanhas publicitárias institucionais realizadas, não
sejam limitadas a média de gastos em publicidade institucional, visto não se enquadrar na hipótese
prevista no artigo 73, §10, da Lei das Eleições, além de não ter sido demonstrada
quantitativamente a eventual necessidade de extrapolação.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, Intime-se.
Após, arquive-se com os registros necessários.
Santo Antônio do Leverger-MT, 11 de setembro de 2020.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz da 38ª Zona Eleitoral

ATOS DA 41ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
AGREGAÇÃO DE SEÇÕES
EDITAL N.º 73/2020
O Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da 41ª Zona Eleitoral, Ítalo Osvaldo Alves da Silva, no uso de
suas atribuições legais, determinou, e o Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela
Portaria nº 04/2020/41ªZE/MT torna público, para conhecimento dos interessados e demais efeitos
legais, a portaria nº 8/2020 que trata da agregação provisória para a Eleição Municipal de 2020,
bem como para a renovação da eleição para um caro de senador e respectivos suplentes no
Estado de Mato Grosso, das seções da 41.ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso de acordo
com tabela disponibilizada no link abaixo em cumprimento ao artigo 2º da Resolução TRE-MT 2511
/2020.
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/editais-202009111027590497aeb3f8c929a42fe5eaa1d011e1f2bc3.docx
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 no átrio do
Cartório Eleitoral. NADA MAIS. Araputanga, 11 de setembro de 2020.
Armistrong Rutilho Charbel Monteiro
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Armistrong Rutilho Charbel Monteiro
Chefe de Cartório
ARMISTRONG RUTILHO CHARBEL MONTEIRO
Chefe de Cartório

ATOS DA 43ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600093-66.2020.6.11.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE SORRISO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600093-66.2020.6.11.0043 / 043ª ZONA
ELEITORAL DE SORRISO MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO RESPONSÁVEL: CICERO ALVES DA SILVA,
FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO
Nos termos do disposto no artigo 30, IV, e, da Resolução TSE nº 23.604/2019, ficam os
Requerentes / Responsáveis intimados acerca das informações e documentos juntados aos autos,
bem como do prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação desta intimação, para manifestação.
SORRISO, 11 de setembro de 2020. Tatiane Guerreiro de Almeida Santos Técnica Judiciário

PROCESSO 0600092-81.2020.6.11.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE SORRISO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600092-81.2020.6.11.0043 / 043ª ZONA
ELEITORAL DE SORRISO MT
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA RESPONSÁVEL: CYRO
CAPISTRANO DA SILVA NETO, AIRTON TENNROLLER, ANDERSON ANTONIO DA GRACA
INTIMAÇÃO
Nos termos do disposto no artigo 30, IV, e, da Resolução TSE nº 23.604/2019, ficam os
Requerentes / Responsáveis intimados acerca das informações e documentos juntados aos autos,
bem como do prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação desta intimação, para manifestação.
SORRISO, 11 de setembro de 2020. Tatiane Guerreiro de Almeida Santos Técnica Judiciário

PROCESSO 0600091-96.2020.6.11.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE SORRISO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600091-96.2020.6.11.0043 / 043ª ZONA
ELEITORAL DE SORRISO MT
REQUERENTE: ÓRGÃO PROVISÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA 35
DE NOVA UBIRATÃ RESPONSÁVEL: ELAINE CRISTINA TEIXEIRA, AILTON TADEU PATEIS
INTIMAÇÃO
Nos termos do disposto no artigo 30, IV, e, da Resolução TSE nº 23.604/2019, ficam os
Requerentes / Responsáveis intimados acerca das informações e documentos juntados aos autos,
bem como do prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação desta intimação, para manifestação.
SORRISO, 11 de setembro de 2020.
Tatiane Guerreiro de Almeida Santos
Técnica Judiciário

PROCESSO 0600096-21.2020.6.11.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE SORRISO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600096-21.2020.6.11.0043 / 043ª 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 0600096-21.2020.6.11.0043 / 043ª ZONA
ELEITORAL DE SORRISO MT
REQUERENTE: ÓRGÃO PROVISÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
14 DE NOVA UBIRATÃ RESPONSÁVEL: ADEMAR DENARDI, NEURI JOSE DANELLI
INTIMAÇÃO
Nos termos do disposto no artigo 30, IV, e, da Resolução TSE nº 23.604/2019, ficam os
Requerentes / Responsáveis intimados acerca das informações e documentos juntados aos autos,
bem como do prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação desta intimação, para manifestação.
SORRISO, 11 de setembro de 2020.
Tatiane Guerreiro de Almeida Santos
Técnica Judiciária

PROCESSO 0600090-14.2020.6.11.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE SORRISO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600090-14.2020.6.11.0043 / 043ª ZONA
ELEITORAL DE SORRISO MT
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT RESPONSÁVEL: CLAUDIR
ANTONIO RIZZO, JOIR DE OLIVEIRA BRITO
INTIMAÇÃO
Nos termos do disposto no artigo 30, IV, e, da Resolução TSE nº 23.604/2019, ficam os
Requerentes / Responsáveis intimados acerca das informações e documentos juntados aos autos,
bem como do prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação desta intimação, para manifestação.
SORRISO, 11 de setembro de 2020. Tatiane Guerreiro de Almeida Santos Técnica Judiciário

PROCESSO 0600080-67.2020.6.11.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE SORRISO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600080-67.2020.6.11.0043 / 043ª ZONA
ELEITORAL DE SORRISO MT
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA RESPONSÁVEL: NEI ALVES PEREIRA, JOSE
NILTON CEZARIO MAFRA
INTIMAÇÃO Nos termos do disposto no artigo 30, IV, e, da Resolução TSE nº 23.604/2019, ficam
os Requerentes / Responsáveis intimados acerca das informações e documentos juntados aos
autos, bem como do prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação desta intimação, para
manifestação. Tatiane Guerreiro de Almeida Santos Técnica Judiciário

PROCESSO 0600089-29.2020.6.11.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE SORRISO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600089-29.2020.6.11.0043 / 043ª ZONA
ELEITORAL DE SORRISO MT
REQUERENTE: DEMOCRATAS RESPONSÁVEL: HEDER SAIS MACHADO, JAIME HOBOLD
JUNIOR
INTIMAÇÃO
Nos termos do disposto no artigo 30, IV, e, da Resolução TSE nº 23.604/2019, ficam os
Requerentes / Responsáveis intimados acerca das informações e documentos juntados aos autos,
bem como do prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação desta intimação, para manifestação.
SORRISO, 11 de setembro de 2020. Tatiane Guerreiro de Almeida Santos Técnica Judiciário

PROCESSO 0600086-74.2020.6.11.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE SORRISO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600086-74.2020.6.11.0043 / 043ª 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 0600086-74.2020.6.11.0043 / 043ª ZONA
ELEITORAL DE SORRISO MT
REQUERENTE: ÓRGÃO PROVISÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL 17 DE
IPIRANGA DO NORTE RESPONSÁVEL: EVANDRO TOCOLINI, DIONATAN MORI
INTIMAÇÃO Nos termos do disposto no artigo 30, IV, e, da Resolução TSE nº 23.604/2019, ficam
os Requerentes / Responsáveis intimados acerca das informações e documentos juntados aos
autos, bem como do prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação desta intimação, para
manifestação. Tatiane Guerreiro de Almeida Santos Técnica Judiciário

PROCESSO 0600081-52.2020.6.11.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE SORRISO MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600081-52.2020.6.11.0043 / 043ª ZONA
ELEITORAL DE SORRISO MT
REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA RESPONSÁVEL: RAUL RAIMUNDO PEREIRA,
AIRTON OLIVEIRA PEREIRA
INTIMAÇÃO
Nos termos do disposto no artigo 30, IV, e, da Resolução TSE nº 23.604/2019, ficam os
Requerentes / Responsáveis intimados acerca das informações e documentos juntados aos autos,
bem como do prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação desta intimação, para manifestação.
SORRISO, 11 de setembro de 2020. Tatiane Guerreiro de Almeida Santos Técnica Judiciário

ATOS DA 45ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
AUDIÊNCIA PÚBLICA - DESIGNAÇÃO DE MESÁRIOS E APOIO LOGÍSTICO.
EDITAL Nº 13/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 45ª Zona Eleitoral, Dr. MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS,
municípios de Alto Garças e Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais e na forma da Lei etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que
fará Audiência Pública para a nomeação dos componentes das mesas receptoras de votos e apoio
logístico para a Eleição Suplementar ao cargo de Senador e Eleições Municipais - Prefeitos e
Vereadores, dos Municípios de Alto Garças e Pedra Preta/MT, em cumprimento aos artigos 35,
XIV e 120 do Código Eleitoral.
O referido ato realizar-se-á na sede do Cartório Eleitoral da 45ª Zona de Mato Grosso, situado na
Avenida Presidente Médici, nº 1.113, Centro, Pedra Preta/MT, às 09:00min, do dia 15 de setembro
de 2020.
E para que não se possa alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DJe. Dado e passado nesta Cidade de Pedra
Preta, aos onze (11) dias do mês de setembro (9) de dois mil e vinte (2020). Eu, Fabrício Napoleão
Teixeira Batista - Chefe de Cartório da 45ª Zona Eleitoral, preparei e digitei.
FABRÍCIO NAPOLEÃO TEIXEIRA BATISTA
Chefe de Cartório
Autorizado pela Portaria n. 5/2016 - 45ª ZE

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
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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EDITAIS
EDITAL Nº 45/2020 - 49ª ZE/MT
REPUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 40/2018 - CORREÇÃO DE ERRO DE GRAFIA PARA EDITAL Nº
45/2020
NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS
O DOUTOR EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR, MM. JUIZ ELEITORAL DA 49ª ZONA
ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, NA FORMA DA LEI
TORNA PÚBLICO a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, no dia
15 de setembro de 2020, às 09h00, na sede desta Zona Eleitoral, na Av. Castelo Branco, nº 47 Ed. Fórum Eleitoral - Bairro Centro, nesta Cidade, realizará audiência pública para nomeação dos
membros componentes das Mesas Receptoras de Votos das 312 (trezentos e doze) seções e 01
(uma) Mesa Receptora de Justificativa desta Zona, para as eleições que serão realizadas no dia 15
de novembro de 2020 (primeiro turno), e no dia 29 de novembro, se houver segundo turno.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou o Excelentíssimo
Senhor Juiz Eleitoral que fosse afixado o presente edital no átrio do Cartório e publicado no Diário
da Justiça Eletrônico-DJE da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Várzea Grande/MT, aos 10 de setembro do ano de 2020 (10/09
/2020). Eu, __________, Márcio Nei Ribeiro, Técnico Judiciário e Chefe de Cartório em
substituição, preparei e subscrevi.
Várzea Grande/MT, 10 de setembro de 2020.
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600005-10.2020.6.11.0049
JUSTIÇA ELEITORAL 049ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA GRANDE MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600005-10.2020.6.11.0049 / 049ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA
GRANDE MT
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA
BENITEZ
Advogado do(a) REQUERENTE: GABRIELA TERRA CYRINEU - MT24378/O REQUERIDO:
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA GRANDE MT
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado para Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação
de Contas Eleições 2018 do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT de Várzea Grande
/MT.
Informa a serventia do cartório no doc. ID 3867423 que, através dos autos de n. 060006495.2020.6.11.0049, a agremiação apresentou requerimento de regularização de prestação de
contas referente à eleição 2018.
É o relatório. Decido.
Constata-se a pluralidade de feitos referentes ao mesmo assunto (Requerimento de Regularização
de Prestação de Contas referente à eleição 2018), sendo que os autos 060006495.2020.6.11.0049 possuem documentação adequada ao seu processamento e já está em fase
avançada.
Isto posto, com fundamento no disposto no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, extingo o
processo sem resolução de mérito.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Publique-se e intimem-se.
Várzea Grande, 03 de setembro de 2020.
Eduardo Calmon de Almeida Cézar
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600006-92.2020.6.11.0049
JUSTIÇA ELEITORAL 049ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA GRANDE MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600006-92.2020.6.11.0049 / 049ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA
GRANDE MT
RESPONSÁVEL: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: CLOVIS FIGUEIREDO CARDOSO - MT4186/B
SENTENÇA
Vistos Etc.
Trata-se de Requerimento de Regularização de Contas do Movimento Democrático Brasileiro MDB
em Várzea Grande, relativa às Eleições Gerais do ano de 2018, tendo em vista que tais contas
foram julgadas como NÃO PRESTADAS, no processo de Prestação de Contas nº 6940.2018.6.11.0049.
O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 13/12/2018.
Os autos foram encaminhados para a Unidade Técnica, a qual apresentou parecer conclusivo, ID
3485182, concluindo pela regularização das contas de campanha das eleições gerais do exercício
de 2018.
Por sua vez, os autos foram remetidos à douta representante do Ministério Público Eleitoral, a qual
salientou que tais inconsistências, apesar de graves e relevantes, sequer ensejam o julgamento
das contas como não prestadas, mas somente como desaprovadas, de modo a permitir o
afastamento dos efeitos da inadimplência (omissão na prestação de contas) e a consequente
revogação das sanções dela decorrentes. Destacou que a unidade técnica deixou de atestar a
ausência de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada, bem como a ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). E por fim pugnou, sendo negativo tal
questionamento, pelo DEFERIMENTO da regularização das contas não prestadas relativas ao ano
de 2018, o afastamento dos efeitos de sua inadimplência, ID 3540859.
Os autos foram remetidos novamente para análise técnica, a qual atestou que não foram
encontrados registros de recebimento de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), e nem de recursos de origem não identificadas e/ou de
fontes vedadas pelo Partido MDB de Várzea Grande/MT nas Eleições Gerais 2018.
É a síntese. Fundamento. Decido.
É cediço que é dever dos partidos políticos prestarem contas anualmente à Justiça Eleitoral para
fins de fiscalização, nos termos do art. 32 da Lei n. 9096/95 e a Resolução-TSE 23.607/2019.
No presente caso, o Movimento Democrático Brasileiro MDB em Várzea Grande, deixou de prestar
as contas referente às Eleições Gerais do ano de 2018, tendo em vista que tais contas foram
julgadas como NÃO PRESTADAS, no processo de Prestação de Contas nº 64-18.2018.6.11.0049.
O art. 80, inciso II, da Resolução-TSE n.º 23.607/2019, estabelece que as contas eleitorais
julgadas como não prestadas acarreta a penalidade ao partido politico da perda do direito de
receber o repasse da cota do fundo partidário e a suspensão do registro ou anotação do órgão de
direção, vejamos:
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
II - ao partido político:
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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II - ao partido político:
a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, e
b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão, com trânsito em
julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF ADI nº 6032, j. em
05.12.2019).
Por outro lado, no tocante a regularização da inadimplência pelo partido, o §1º, inciso II, do citado
artigo dispõe:
§1º - Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua
situação para:
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário,
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha .
Com efeito, o pedido de regularização deve ser instruído com os dados e documentos previstos no
art. 53 da Resolução-TSE n. 23.607/2019 combinado com o art. 80, §2º, incisos III, V, alíneas a e d
da mesma norma citada.
Compulsando os autos, verifica-se que o requerimento foi devidamente apresentado pelo órgão
partidário, por meio do seu advogado regularmente constituído, tendo sido autuado na classe
Petição e distribuído para o Juízo competente.
De igual modo, percebe-se que o processo não foi recebido com efeito suspensivo e está instruído
com a devida documentação, tendo seguido o rito previsto na Resolução-TSE n.º 23.607/2019, de
modo que restaram atendidas as determinações do art. 83, §§1º e 2º, inciso III, da norma
supracitada.
A apresentação do pedido de regularização das contas eleitorais não enseja novo julgamento,
cabendo apenas o reconhecimento ou não da regularização da situação de inadimplência.
Saliento que a falha detectada pela equipe técnica foi a ausência de abertura de conta bancária e
ausência de extratos bancários na prestação de contas, vício que constitui grave, o que em tese
ensejaria a desaprovação das contas, na medida em que compromete a higidez das contas.
Contudo, não foi constatada irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário ou
recebimento de recursos de origem não identificadas tampouco de fonte vedada, o que impõe o
reconhecimento da regularidade da situação.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido e
reconheço a regularização da prestação de contas do Movimento Democrático Brasileiro MDB em
Várzea Grande, referentes ao pleito eleitoral do ano de 2018.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, certifique-se o cumprimento de todas as determinações, inclusive quanto
ao registro no Sistema de Informações de Contas Eleitorais SICO deste julgamento e após arquivese.
Várzea Grande, 08 de setembro de 2020.
Eduardo Calmon de Almeida Cézar
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600096-03.2020.6.11.0049
JUSTIÇA ELEITORAL 049ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA GRANDE MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600096-03.2020.6.11.0049 / 049ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA
GRANDE MT
RESPONSÁVEL: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL
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RESPONSÁVEL: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL
DE VARZEA GRANDE
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - MT7031
/O
SENTENÇA
Vistos Etc.
Trata-se de Requerimento de Regularização de Contas do Patriotas (antigo Partido Ecológico
Nacional PEN) em Várzea Grande, relativa às Eleições Gerais do ano de 2018, tendo em vista que
tais contas foram julgadas como NÃO PRESTADAS, no processo de Prestação de Contas nº 7462.2018.6.11.0049.
O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 13/12/2018.
Os autos foram encaminhados para a Unidade Técnica, a qual apresentou parecer conclusivo, ID
3521941, concluindo pela regularização das contas de campanha das eleições gerais do exercício
de 2018.
Por sua vez, os autos foram remetidos à douta representante do Ministério Público Eleitoral, a qual
salientou que as inconsistências, apesar de graves e relevantes, sequer ensejam o julgamento das
contas como não prestadas, mas somente como desaprovadas, de modo a permitir o afastamento
dos efeitos da inadimplência (omissão na prestação de contas) e a consequente revogação das
sanções dela decorrentes. Destacou que a unidade técnica deixou de atestar a ausência de
recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada, bem como a ausência de comprovação
ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC). E por fim pugnou, sendo negativo tal questionamento,
pelo DEFERIMENTO da regularização das contas não prestadas relativas ao ano de 2018, o
afastamento dos efeitos de sua inadimplência, ID 3556441.
Os autos foram remetidos novamente para análise técnica, a qual atestou que não foram
encontrados registros de recebimento de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), e nem de recursos de origem não identificadas e/ou de
fontes vedadas pelo partido Patriotas de Várzea Grande/MT nas Eleições Gerais 2018.
É a síntese. Fundamento. Decido.
É cediço que é dever dos partidos políticos prestarem contas anualmente à Justiça Eleitoral para
fins de fiscalização, nos termos do art. 32 da Lei n. 9096/95 e a Resolução-TSE 23.607/2019.
No presente caso, o Patriotas (antigo Partido Ecológico Nacional PEN) em Várzea Grande, deixou
de prestar as contas referente às Eleições Gerais do ano de 2018, tendo em vista que tais contas
foram julgadas como NÃO PRESTADAS, no processo de Prestação de Contas nº 7462.2018.6.11.0049.
O art. 80, inciso II, da Resolução-TSE n.º 23.607/2019, estabelece que as contas eleitorais
julgadas como não prestadas acarreta a penalidade ao partido politico da perda do direito de
receber o repasse da cota do fundo partidário e a suspensão do registro ou anotação do órgão de
direção, vejamos:
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
II - ao partido político:
a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, e
b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão, com trânsito em
julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF ADI nº 6032, j. em
05.12.2019).
Por outro lado, no tocante a regularização da inadimplência pelo partido, o §1º, inciso II, do citado
artigo dispõe:
§1º - Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
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artigo dispõe:
§1º - Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua
situação para:
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário,
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha .
Com efeito, o pedido de regularização deve ser instruído com os dados e documentos previstos no
art. 53 da Resolução-TSE n. 23.607/2019 combinado com o art. 80, §2º, incisos III, V, alíneas a e d
da mesma norma citada.
Compulsando os autos, verifica-se que o requerimento foi devidamente apresentado pelo órgão
partidário, por meio do seu advogado regularmente constituído, tendo sido autuado na classe
Petição e distribuído para o Juízo competente.
De igual modo, percebe-se que o processo não foi recebido com efeito suspensivo e está instruído
com a devida documentação, tendo seguido o rito previsto na Resolução-TSE n.º 23.607/2019, de
modo que restaram atendidas as determinações do art. 80, §1º e 2º, inciso III, da norma
supracitada.
A apresentação do pedido de regularização das contas eleitorais não enseja novo julgamento,
cabendo apenas o reconhecimento ou não da regularização da situação de inadimplência.
Saliento que a falha detectada pela equipe técnica foi a ausência de abertura de conta bancária e
ausência de extratos bancários na prestação de contas, vício que constitui grave, o que em tese
ensejaria a desaprovação das contas, na medida em que compromete a higidez das contas.
Contudo, não foi constatada irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário ou
recebimento de recursos de origem não identificadas tampouco de fonte vedada, o que impõe o
reconhecimento da regularidade da situação.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido e
reconheço a regularização da prestação de contas do Patriotas (antigo Partido Ecológico Nacional
PEN) em Várzea Grande, referentes ao pleito eleitoral do ano de 2018.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, certifique-se o cumprimento de todas as determinações, inclusive quanto
ao registro no Sistema de Informações de Contas Eleitorais SICO deste julgamento e após arquivese.
Várzea Grande, 09 de setembro de 2020.
Eduardo Calmon de Almeida Cézar
Juiz Eleitoral

ATOS DA 51ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0000037-48.2019.6.11.0001
JUSTIÇA ELEITORAL 051ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0000037-48.2019.6.11.0001 / 051ª ZONA ELEITORAL DE
CUIABÁ MT
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
REU: LUIZ CARLOS DA SILVA
Advogados do(a) REU: ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR - MT18049/O, EMERSON
FLAVIO DE ANDRADES - MT6730/O
EDITAL
Edital nº 38/2020 - 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
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Edital nº 38/2020 - Migração de processo físico do Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos SADP - para o Processo Judicial Eletrônico - PJe
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Jorge Alexandre Martins Ferreira, MMº Juíz da 51ª Zona
Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, e o Chefe de Cartório, faz saber aos interessados que
o presente feito, originariamente autuado no Sistema de Acompanhamento de Documentos e
Processos SADP, foi migrado para o Processo Judicial Eletrônico Pje, em cumprimento aos termos
contidos na Portaria nº 247/2020-TSE e Resolução nº 2.469/2020-TRE/MT. Ficam dessa forma
intimados os advogados atuantes nos autos para ratificar o cadastramento, no prazo de 10 (dez)
dias, em consonância com o disposto no artigo 1º, § 6º, inciso V, da Portaria nº 247/2020 TSE.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Eder da Silva Rodrigues Chefe de Cartório da 51ª ZE/MT

ATOS DA 52ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600085-62.2020.6.11.0052
JUSTIÇA ELEITORAL 052ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600085-62.2020.6.11.0052
REQUERENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REQUERIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DOS QUATRO MARCOS/MT
SENTENÇA
Cuida-se de representação eleitoral, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face
do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA, órgão local em São José dos Quatro Marcos/MT,
objetivando, ao final, a suspensão do registro ou anotação do partido político, ora representado
nestes autos.
Alega em sua peça que o representado inobserva seu dever legal de prestação de contas junto à
Justiça Eleitoral e, mesmo após procedimento judicial próprio, a agremiação se manteve inerte,
tendo suas contas, relativas aos anos financeiros 2017 e 2018, julgadas como NÃO PRESTADAS.
Sustenta sua pretensão no que foi decidido pelo Supremo tribunal Federal, no julgamento da ADI
n° 6032.
Devidamente citado para responder a ação, o representado nada apresentou.
É O RELATO DO NECESSÁRIO.
DECIDO.
Primeiramente, DECRETO A REVELIA do representado, posto que regularmente citado (ID
3549667) sobre a existência desta representação e chamado a respondê-la, não opôs qualquer
defesa. O efeito da contumácia ficará limitado ao que reza o art. 346 do Código de Processo Civil
(CPC), ante a sistemática própria dos direitos versados na seara eleitoral.
Tendo no horizonte que o representado é revel e não há requerimentos para produção de outras
provas que não as já encartadas, passo ao julgamento antecipado do mérito, consoante art. 355 do
CPC.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral de exercício financeiro findo decorre do funcionamento
partidário é um preceito constitucional a ser cogentemente observado (art. 17, III, da CF). No plano
infraconstitucional, a Lei dos Partidos Políticos (Lei n° 9.096) assim disciplinou o tema:
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. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)

O Tribunal Superior Eleitoral verificando que essa norma era despida de uma sanção efetiva, já
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O Tribunal Superior Eleitoral verificando que essa norma era despida de uma sanção efetiva, já
que a sanção de suspensão de recebimento de cotas do Fundo Partidário era inócua, pois a
maioria dos órgãos partidários, especialmente os de âmbitos municipais, raramente são
destinatários desses recursos, passou a prever, em suas resoluções, que, além da suspensão de
cotas do Fundo Partidário, os partidos políticos omissos também sofreriam a suspensão do seu
registro ou da anotação, o que, se não regularizada a situação de inadimplência, impediria a
participação desses órgão nas eleições. Essa previsão apareceu, pela primeira vez, na Resolução
TSE n° 23.465/2015 e foi sucessivamente mantida nas Resoluções 23.546/2017, 23.571/2018 e
23.604/2019.
Porém, veio a ADI 6032 e o Supremo Tribunal Federal afastou a possibilidade de suspensão
automática do registro do diretório regional ou municipal de partido político por decisão da Justiça
Eleitoral que declara que o órgão partidário não prestou contas. No seu entendimento, a sanção
em questão somente poderia ser aplicada após decisão decorrente de procedimento específico de
suspensão de registro, como determina o artigo 28, inciso III, da Lei dos Partidos Políticos (Lei
9.096/1995).
É justamente nessa decisão que a presente representação é escorada.
O Ministério Público Eleitoral alega que as contas do representado, relativas aos anos financeiros
2017 e 2018, foram julgadas como não prestadas pela Justiça Eleitoral. Como a sanção de
suspensão de registro e anotação do partido omisso não é automática ou decorrente da decisão
proferida lá nos autos de prestação de contas, na esteira do entendimento do STF, o representante
provoca este Juízo a fim de que obter esse pronunciamento judicial, agora em procedimento
próprio, garantido o contraditório e ampla defesa do partido.
Chega a ser interessante a excelsa corte decidir pela necessidade de processo específico, no qual
se possibilite o contraditório e a ampla defesa ao partido que teve suas contas julgadas como não
prestadas pela Justiça Eleitoral. Ora, o dever de prestar contas é inerente ao funcionamento do
partido, e não há dúvidas que seus dirigentes conhecem essa obrigação constitucional e sabem
que, anualmente, devem prestar contas. Mas não bastasse isso, caso o partido se esqueça de
prestar contas na data aprazada pela lei, a Justiça Eleitoral instaura um procedimento para apurar
a omissão e ainda oferta ao partido desidioso uma segunda chance, mais um prazo, para que ele
supra a omissão. É o que está previsto no art. 30, da Resolução TSE 23.604/2019 e era repetida
nas resoluções anteriores:
Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência dos partidos políticos
deve ser autuada, individualmente, na classe processual de prestação de contas, mediante a
integração automática entre o SPCA e o PJE, a partir do que:
I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral devem, mediante a
determinação da autoridade judicial competente:
a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou a declaração de que
trata o § 4º do art. 28, 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;
Ora, esse prazo de 72 horas não é mais do que uma nova oportunidade para o partido se defender
e/ou contraditar algo constante naquele processo ou simplesmente suprir a omissão reinante, se
valendo, o partido desidioso, além das oportunidades já concedidas anteriormente, do momento da
representação eleitoral específica para que dela se utilize como uma terceira chance para retificar
sua postura, pois, citado para se defender no prazo de 15 dias, ele pode aviar uma ação autônoma
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de regularização de situação de inadimplência das contas julgadas não prestadas e informar a
existência dessas ações na defesa destes autos, o que acarreta a consequente perda do objeto
dos autos.
No caso sub judice, nem essa terceira chance foi utilizada pelo partido, eis que, citado,
permaneceu inerte, como sempre tem ficado em relação as suas prestações de contas. O
documento produzido pelo Cartório Eleitoral (ID 3369141 fls. 56/60) e que instrui a petição inicial é
insofismável quando crava que as contas de exercícios financeiros dos anos 2017 e 2018, do
partido representado, foram julgadas como não prestadas nos processos de prestação de contas
n° 31-19.2018.6.11.0052 e 35-22.2019.6.11.0052, e acerca dessas decisões não há nenhuma
ação de regularização de contas não prestadas, de modo que a preocupação do partido
representado quanto as suas obrigações de funcionamento é notavelmente irrisória.
Portanto, persistindo a situação de inadimplência tal como noticiada pela inicial e verificada pelas
provas dos autos e considerando que o representado não teve o interesse em se defender nesses
autos, a procedência dos pedidos veiculados na inicial é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos articulados na peça inaugural destes autos para
aplicar as penalidades decorrente da omissão em prestação de contas dos anos 2017 e 2018,
notadamente a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal do Partido Democrático
Trabalhista PDT do município de São José dos Quatro Marcos, com a consequente
impossibilidade de participar das eleições municipais de 2020 e demais pleitos subsequentes e
ratificar a proibição de receber recursos recursos oriundos do fundo partidário enquanto perdurar a
situação de inadimplência, esta última já aplicada nos processos de prestação de contas n° 3119.2018.6.11.0052 e 35-22.2019.6.11.0052. Fica este processo extinto com resolução de mérito na
forma do art. 467, I, do CPC.
Sem custas e honorários.
Por se tratar de representado revel, sua intimação sobre este ato decisório será simplesmente pela
publicação do seu teor no Diário eletrônico (art. 346 do CPC).
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Envie cópia desta sentença ao setor de partidos políticos deste e. Tribunal para suspensão da
anotação da agremiação.
P.R.I.
Verificado o trânsito em julgado, arquive-se.
São José dos Quatro Marcos/MT, (datada eletronicamente)
(assinado digitalmente) LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600084-77.2020.6.11.0052
JUSTIÇA ELEITORAL 052ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600084-77.2020.6.11.0052
REQUERENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REQUERIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
SENTENÇA
Cuida-se de representação eleitoral, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face
do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, órgão local em Lambari D'Oeste/MT, objetivando, ao
final, a suspensão do registro ou anotação do partido político, ora representado nestes autos.
Alega em sua que o representado inobserva seu dever legal de prestação de contas junto à Justiça
Eleitoral e, mesmo após procedimento judicial próprio, a agremiação se manteve inerte, tendo suas
contas, relativa ao ano financeiro 2017, julgadas como NÃO PRESTADAS. Sustenta sua pretensão
no que foi decidido pelo Supremo tribunal Federal, no julgamento da ADI n° 6032.
Devidamente citado para responder a ação, o representado nada apresentou.
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Devidamente citado para responder a ação, o representado nada apresentou.
É O RELATO DO NECESSÁRIO.
DECIDO.
Primeiramente, DECRETO A REVELIA do representado, posto que regularmente citado (ID
3546115) sobre a existência desta representação e chamado a respondê-la, não opôs qualquer
defesa. O efeito da contumácia ficará limitado ao que reza o art. 346 do Código de Processo Civil
(CPC), ante a sistemática própria dos direitos versados na seara eleitoral.
Tendo no horizonte que o representado é revel e não há requerimentos para produção de outras
provas que não as já encartadas, passo ao julgamento antecipado do mérito, consoante art. 355 do
CPC.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral de exercício financeiro findo decorre do funcionamento
partidário é um preceito constitucional a ser cogentemente observado (art. 17, III, da CF). No plano
infraconstitucional, a Lei dos Partidos Políticos (Lei n° 9.096) assim disciplinou o tema:
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. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
O Tribunal Superior Eleitoral verificando que essa norma era despida de uma sanção efetiva, já
que a sanção de suspensão de recebimento de cotas do Fundo Partidário era inócua, pois a
maioria dos órgãos partidários, especialmente os de âmbitos municipais, raramente são
destinatários desses recursos, passou a prever, em suas resoluções, que, além da suspensão de
cotas do Fundo Partidário, os partidos políticos omissos também sofreriam a suspensão do seu
registro ou da anotação, o que, se não regularizada a situação de inadimplência, impediria a
participação desses órgão nas eleições. Essa previsão apareceu, pela primeira vez, na Resolução
TSE n° 23.465/2015 e foi sucessivamente mantida nas Resoluções 23.546/2017, 23.571/2018 e
23.604/2019.
Porém, veio a ADI 6032 e o Supremo Tribunal Federal afastou a possibilidade de suspensão
automática do registro do diretório regional ou municipal de partido político por decisão da Justiça
Eleitoral que declara que o órgão partidário não prestou contas. No seu entendimento, a sanção
em questão somente poderia ser aplicada após decisão decorrente de procedimento específico de
suspensão de registro, como determina o artigo 28, inciso III, da Lei dos Partidos Políticos (Lei
9.096/1995).
É justamente nessa decisão que a presente representação é escorada.
O Ministério Público Eleitoral alega que as contas do representado, relativa ao ano financeiro 2017,
foram julgadas como não prestadas pela Justiça Eleitoral. Como a sanção de suspensão de
registro e anotação do partido omisso não é automática ou decorrente da decisão proferida lá nos
autos de prestação de contas, na esteira do entendimento do STF, o representante provoca este
Juízo a fim de que obter esse pronunciamento judicial, agora em procedimento próprio, garantido o
contraditório e ampla defesa do partido.
Chega a ser interessante a excelsa corte decidir pela necessidade de processo específico, no qual
se possibilite o contraditório e a ampla defesa ao partido que teve suas contas julgadas como não
prestadas pela Justiça Eleitoral. Ora, o dever de prestar contas é inerente ao funcionamento do
partido e, não há dúvidas, que seus dirigentes conhecem essa obrigação constitucional e sabem
que, anualmente, devem prestar contas. Mas não bastasse isso, caso o partido se esqueça de
prestar contas na data aprazada pela lei, a Justiça Eleitoral instaura um procedimento para apurar
a omissão e ainda oferta ao partido desidioso uma segunda chance, mais um prazo, para que ele
supra a omissão. É o que está previsto no art. 30, da Resolução TSE 23.604/2019 e era repetida
nas resoluções anteriores:

Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência dos partidos políticos
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Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência dos partidos políticos
deve ser autuada, individualmente, na classe processual de prestação de contas, mediante a
integração automática entre o SPCA e o PJE, a partir do que:
I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral devem, mediante a
determinação da autoridade judicial competente:
a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou a declaração de que
trata o § 4º do art. 28, 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;
Ora, esse prazo de 72 horas não é mais do que uma nova oportunidade para o partido se defender
e/ou contraditar algo constante naquele processo ou simplesmente suprir a omissão reinante, se
valendo, o partido desidioso, além das oportunidades já concedidas anteriormente, do momento da
representação eleitoral específica para que dela se utilize como uma terceira chance para retificar
sua postura, pois, citado para se defender no prazo de 15 dias, ele pode aviar uma ação autônoma
de regularização de situação de inadimplência das contas julgadas não prestadas e informar a
existência dessas ações na defesa destes autos, o que acarreta a consequente perda do objeto
dos autos.
E, no caso sub judice, nem essa terceira chance foi utilizada pelo partido, eis que, citado,
permaneceu inerte, como sempre tem ficado em relação as suas prestações de contas. O
documento produzido pelo Cartório Eleitoral (ID 3370699 fls. 56/60), e que instrui a petição inicial,
é insofismável quando crava que as contas do exercício financeiro 2017, do partido representado,
foram julgadas como não prestadas no processo de prestação de contas n° 47-70.2018.6.11.0052,
e acerca dessa decisão não há nenhuma ação de regularização de contas não prestadas, de modo
que a preocupação do partido representado quanto as suas obrigações de funcionamento é
notavelmente ínfima.
Portanto, persistindo a situação de inadimplência tal como noticiada pela inicial e verificada pelas
provas dos autos e considerando que o representado não teve o interesse em se defender nesses
autos, a procedência dos pedidos veiculados na inicial é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos articulados na peça inaugural destes autos para
aplicar as penalidades decorrente da omissão em prestação de contas do ano 2017, notadamente
a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal do Partido Trabalhista Brasileiro do
município de Lambari D'Oeste, com a consequente impossibilidade de participar das eleições
municipais de 2020 e demais pleitos subsequentes e ratificar a proibição de receber recursos
recursos oriundos do fundo partidário enquanto perdurar a situação de inadimplência, esta última já
aplicada no processo de prestação de contas n° 47-70.2018.6.11.0052. Fica este processo extinto
com resolução de mérito na forma do art. 467, I, do CPC.
Sem custas e honorários.
Por se tratar de representado revel, sua intimação sobre este ato decisório será simplesmente pela
publicação do seu teor no Diário eletrônico (art. 346 do CPC).
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Envie cópia desta sentença ao setor de partidos políticos deste e. Tribunal para suspensão da
anotação da agremiação.
P.R.I.
Verificado o trânsito em julgado, arquive-se.
São José dos Quatro Marcos/MT, (datada eletronicamente) (assinado digitalmente) LÍLIAN
BARTOLAZZI L. BIANCHINI Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600086-47.2020.6.11.0052
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PROCESSO 0600086-47.2020.6.11.0052
JUSTIÇA ELEITORAL 052ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600086-47.2020.6.11.0052
REQUERENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REQUERIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DOS QUATRO MARCOS/MT
SENTENÇA
Cuida-se de representação eleitoral, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face
do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, doravante denominado REPUBLICANOS, órgão local
em São José dos Quatro Marcos/MT, objetivando, ao final, a suspensão do registro ou anotação
do partido político, ora representado nestes autos.
Alega em sua que o representado inobserva seu dever legal de prestação de contas junto à Justiça
Eleitoral e, mesmo após procedimento judicial próprio, a agremiação se manteve inerte, tendo suas
contas, relativas ao ano financeiro 2017, julgadas como NÃO PRESTADAS. Sustenta sua
pretensão no que foi decidido pelo Supremo tribunal Federal, no julgamento da ADI n° 6032.
Devidamente citado para responder a ação, o representado nada apresentou.
É O RELATO DO NECESSÁRIO.
DECIDO.
Primeiramente, DECRETO A REVELIA do representado, posto que regularmente citado (ID
3526466) sobre a existência desta representação e chamado a respondê-la, não opôs qualquer
defesa. O efeito da contumácia ficará limitado ao que reza o art. 346 do Código de Processo Civil
(CPC), ante a sistemática própria dos direitos versados na seara eleitoral.
Tendo no horizonte que o representado é revel e não há requerimentos para produção de outras
provas que não as já encartadas, passo ao julgamento antecipado do mérito, consoante art. 355 do
CPC.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral de exercício financeiro findo decorre do funcionamento
partidário é um preceito constitucional a ser cogentemente observado (art. 17, III, da CF). No plano
infraconstitucional, a Lei dos Partidos Políticos (Lei n° 9.096) assim disciplinou o tema:
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. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
O Tribunal Superior Eleitoral verificando que essa norma era despida de uma sanção efetiva, já
que a sanção de suspensão de recebimento de cotas do Fundo Partidário era inócua, pois a
maioria dos órgãos partidários, especialmente os de âmbitos municipais, raramente são
destinatários desses recursos, passou a prever, em suas resoluções, que, além da suspensão de
cotas do Fundo Partidário, os partidos políticos omissos também sofreriam a suspensão do seu
registro ou da anotação, o que, se não regularizada a situação de inadimplência, impediria a
participação desses órgão nas eleições. Essa previsão apareceu, pela primeira vez, na Resolução
TSE n° 23.465/2015 e foi sucessivamente mantida nas Resoluções 23.546/2017, 23.571/2018 e
23.604/2019.
Porém, veio a ADI 6032 e o Supremo Tribunal Federal afastou a possibilidade de suspensão
automática do registro do diretório regional ou municipal de partido político por decisão da Justiça
Eleitoral que declara que o órgão partidário não prestou contas. No seu entendimento, a sanção
em questão somente poderia ser aplicada após decisão decorrente de procedimento específico de
suspensão de registro, como determina o artigo 28, inciso III, da Lei dos Partidos Políticos (Lei
9.096/1995).
É justamente nessa decisão que a presente representação é escorada.

O Ministério Público Eleitoral alega que as contas do representado, relativa ao ano financeiro 2017,
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O Ministério Público Eleitoral alega que as contas do representado, relativa ao ano financeiro 2017,
foram julgadas como não prestadas pela Justiça Eleitoral. Como a sanção de suspensão de
registro e anotação do partido omisso não é automática ou decorrente da decisão proferida lá nos
autos de prestação de contas, na esteira do entendimento do STF, o representante provoca este
Juízo a fim de que obter esse pronunciamento judicial, agora em procedimento próprio, garantido o
contraditório e ampla defesa do partido.
Chega a ser interessante a excelsa corte decidir pela necessidade de processo específico, no qual
se possibilite o contraditório e a ampla defesa ao partido que teve suas contas julgadas como não
prestadas pela Justiça Eleitoral. Ora, o dever de prestar contas é inerente ao funcionamento do
partido e, não há dúvidas, que seus dirigentes conhecem essa obrigação constitucional e sabem
que, anualmente, devem prestar contas. Mas não bastasse isso, caso o partido se esqueça de
prestar contas na data aprazada pela lei, a Justiça Eleitoral instaura um procedimento para apurar
a omissão e ainda oferta ao partido desidioso uma segunda chance, mais um prazo, para que ele
supra a omissão. É o que está previsto no art. 30, da Resolução TSE 23.604/2019 e era repetida
nas resoluções anteriores:
Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência dos partidos políticos
deve ser autuada, individualmente, na classe processual de prestação de contas, mediante a
integração automática entre o SPCA e o PJE, a partir do que:
I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral devem, mediante a
determinação da autoridade judicial competente:
a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou a declaração de que
trata o § 4º do art. 28, 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;
Ora, esse prazo de 72 horas não é mais do que uma nova oportunidade para o partido se defender
e/ou contraditar algo constante naquele processo ou simplesmente suprir a omissão reinante, se
valendo, o partido desidioso, além das oportunidades já concedidas anteriormente, do momento da
representação eleitoral específica para que dela se utilize como uma terceira chance para retificar
sua postura, pois, citado para se defender no prazo de 15 dias, ele pode aviar uma ação autônoma
de regularização de situação de inadimplência das contas julgadas não prestadas e informar a
existência dessas ações na defesa destes autos, o que acarreta a consequente perda do objeto
dos autos.
E, no caso sub judice, nem essa terceira chance foi utilizada pelo partido, eis que, citado,
permaneceu inerte, como sempre tem ficado em relação as suas prestações de contas. O
documento produzido pelo Cartório Eleitoral (ID 3370046 fls. 56/60), e que instrui a petição inicial,
é insofismável quando crava que as contas do exercício financeiro 2017, do partido representado,
foram julgadas como não prestadas no processo de prestação de contas n° 30-34.2018.6.11.0052,
e acerca dessa decisão não há nenhuma ação de regularização de contas não prestadas, de modo
que a preocupação do partido representado quanto as suas obrigações de funcionamento é
notavelmente ínfima.
Portanto, persistindo a situação de inadimplência tal como noticiada pela inicial e verificada pelas
provas dos autos e considerando que o representado não teve o interesse em se defender nesses
autos, a procedência dos pedidos veiculados na inicial é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos articulados na peça inaugural destes autos para
aplicar as penalidades decorrente da omissão em prestação de contas do ano 2017, notadamente
a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal do REPUBLICANOS do município de
São José dos Quatro Marcos, com a consequente impossibilidade de participar das eleições
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São José dos Quatro Marcos, com a consequente impossibilidade de participar das eleições
municipais de 2020 e demais pleitos subsequentes e ratificar a proibição de receber recursos
recursos oriundos do fundo partidário enquanto perdurar a situação de inadimplência, esta última já
aplicada no processo de prestação de contas n° 30-34.2018.6.11.0052. Fica este processo extinto
com resolução de mérito na forma do art. 467, I, do CPC.
Sem custas e honorários.
Por se tratar de representado revel, sua intimação sobre este ato decisório será simplesmente pela
publicação do seu teor no Diário eletrônico (art. 346 do CPC).
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Envie cópia desta sentença ao setor de partidos políticos deste e. Tribunal para suspensão da
anotação da agremiação.
P.R.I.
Verificado o trânsito em julgado, arquive-se.
São José dos Quatro Marcos/MT, (datada eletronicamente)
(assinado digitalmente) LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600082-10.2020.6.11.0052
JUSTIÇA ELEITORAL 052ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600082-10.2020.6.11.0052
REQUERENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
REQUERIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
SENTENÇA
Cuida-se de representação eleitoral, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face
do PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, órgão local em Lambari D'Oeste/MT,
objetivando, ao final, a suspensão do registro ou anotação do partido político, ora representado
nestes autos.
Alega em sua que o representado inobserva seu dever legal de prestação de contas junto à Justiça
Eleitoral e, mesmo após procedimento judicial próprio, a agremiação se manteve inerte, tendo suas
contas, relativas ao ano financeiro 2017, julgadas como NÃO PRESTADAS. Sustenta sua
pretensão no que foi decidido pelo Supremo tribunal Federal, no julgamento da ADI n° 6032.
Devidamente citado para responder a ação, o representado nada apresentou.
É O RELATO DO NECESSÁRIO.
DECIDO.
Primeiramente, DECRETO A REVELIA do representado, posto que regularmente citado (ID
3548135) sobre a existência desta representação e chamado a respondê-la, não opôs qualquer
defesa. O efeito da contumácia ficará limitado ao que reza o art. 346 do Código de Processo Civil
(CPC), ante a sistemática própria dos direitos versados na seara eleitoral.
Tendo no horizonte que o representado é revel e não há requerimentos para produção de outras
provas que não as já encartadas, passo ao julgamento antecipado do mérito, consoante art. 355 do
CPC.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral de exercício financeiro findo decorre do funcionamento
partidário é um preceito constitucional a ser cogentemente observado (art. 17, III, da CF). No plano
infraconstitucional, a Lei dos Partidos Políticos (Lei n° 9.096) assim disciplinou o tema:
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. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
O Tribunal Superior Eleitoral verificando que essa norma era despida de uma sanção efetiva, já
que a sanção de suspensão de recebimento de cotas do Fundo Partidário era inócua, pois a
maioria dos órgãos partidários, especialmente os de âmbitos municipais, raramente são
destinatários desses recursos, passou a prever, em suas resoluções, que, além da suspensão de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2020 - n. 3243

Cuiabá, segunda-feira, 14 de setembro de 2020

99

destinatários desses recursos, passou a prever, em suas resoluções, que, além da suspensão de
cotas do Fundo Partidário, os partidos políticos omissos também sofreriam a suspensão do seu
registro ou da anotação, o que, se não regularizada a situação de inadimplência, impediria a
participação desses órgão nas eleições. Essa previsão apareceu, pela primeira vez, na Resolução
TSE n° 23.465/2015 e foi sucessivamente mantida nas Resoluções 23.546/2017, 23.571/2018 e
23.604/2019.
Porém, veio a ADI 6032 e o Supremo Tribunal Federal afastou a possibilidade de suspensão
automática do registro do diretório regional ou municipal de partido político por decisão da Justiça
Eleitoral que declara que o órgão partidário não prestou contas. No seu entendimento, a sanção
em questão somente poderia ser aplicada após decisão decorrente de procedimento específico de
suspensão de registro, como determina o artigo 28, inciso III, da Lei dos Partidos Políticos (Lei
9.096/1995).
É justamente nessa decisão que a presente representação é escorada.
O Ministério Público Eleitoral alega que as contas do representado, relativa ao ano financeiro 2017,
foram julgadas como não prestadas pela Justiça Eleitoral. Como a sanção de suspensão de
registro e anotação do partido omisso não é automática ou decorrente da decisão proferida lá nos
autos de prestação de contas, na esteira do entendimento do STF, o representante provoca este
Juízo a fim de que obter esse pronunciamento judicial, agora em procedimento próprio, garantido o
contraditório e ampla defesa do partido.
Chega a ser interessante a excelsa corte decidir pela necessidade de processo específico, no qual
se possibilite o contraditório e a ampla defesa ao partido que teve suas contas julgadas como não
prestadas pela Justiça Eleitoral. Ora, o dever de prestar contas é inerente ao funcionamento do
partido e, não há dúvidas, que seus dirigentes conhecem essa obrigação constitucional e sabem
que, anualmente, devem prestar contas. Mas não bastasse isso, caso o partido se esqueça de
prestar contas na data aprazada pela lei, a Justiça Eleitoral instaura um procedimento para apurar
a omissão e ainda oferta ao partido desidioso uma segunda chance, mais um prazo, para que ele
supra a omissão. É o que está previsto no art. 30, da Resolução TSE 23.604/2019 e era repetida
nas resoluções anteriores:
Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência dos partidos políticos
deve ser autuada, individualmente, na classe processual de prestação de contas, mediante a
integração automática entre o SPCA e o PJE, a partir do que:
I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral devem, mediante a
determinação da autoridade judicial competente:
a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou a declaração de que
trata o § 4º do art. 28, 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;
Ora, esse prazo de 72 horas não é mais do que uma nova oportunidade para o partido se defender
e/ou contraditar algo constante naquele processo ou simplesmente suprir a omissão reinante, se
valendo, o partido desidioso, além das oportunidades já concedidas anteriormente, do momento da
representação eleitoral específica para que dela se utilize como uma terceira chance para retificar
sua postura, pois, citado para se defender no prazo de 15 dias, ele pode aviar uma ação autônoma
de regularização de situação de inadimplência das contas julgadas não prestadas e informar a
existência dessas ações na defesa destes autos, o que acarreta a consequente perda do objeto
dos autos.
E, no caso sub judice, nem essa terceira chance foi utilizada pelo partido, eis que, citado,
permaneceu inerte, como sempre tem ficado em relação as suas prestações de contas. O
documento produzido pelo Cartório Eleitoral (ID 3369791 fls. 56/60), e que instrui a petição inicial,
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documento produzido pelo Cartório Eleitoral (ID 3369791 fls. 56/60), e que instrui a petição inicial,
é insofismável quando crava que as contas do exercício financeiro 2017, do partido representado,
foram julgadas como não prestadas no processo de prestação de contas n° 44-18.2018.6.11.0052
, e acerca dessa decisão não há nenhuma ação de regularização de contas não prestadas, de
modo que a preocupação do partido representado quanto as suas obrigações de funcionamento é
notavelmente ínfima.
Portanto, persistindo a situação de inadimplência tal como noticiada pela inicial e verificada pelas
provas dos autos e considerando que o representado não teve o interesse em se defender nesses
autos, a procedência dos pedidos veiculados na inicial é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos articulados na peça inaugural destes autos para
aplicar as penalidades decorrente da omissão em prestação de contas do ano 2017, notadamente
a suspensão do registro ou anotação do diretório municipal do Movimento Democrático Brasileiro
do município de Lambari D'Oeste, com a consequente impossibilidade de participar das eleições
municipais de 2020 e demais pleitos subsequentes e ratificar a proibição de receber recursos
recursos oriundos do fundo partidário enquanto perdurar a situação de inadimplência, esta última já
aplicada no processo de prestação de contas n° 44-18.2018.6.11.0052 . Fica este processo extinto
com resolução de mérito na forma do art. 467, I, do CPC.
Sem custas e honorários.
Por se tratar de representado revel, sua intimação sobre este ato decisório será simplesmente pela
publicação do seu teor no Diário eletrônico (art. 346 do CPC).
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Envie cópia desta sentença ao setor de partidos políticos deste e. Tribunal para suspensão da
anotação da agremiação.
P.R.I.
Verificado o trânsito em julgado, arquive-se.
São José dos Quatro Marcos/MT, (datada eletronicamente) (assinado digitalmente) LÍLIAN
BARTOLAZZI L. BIANCHINI Juíza Eleitoral

ATOS DA 53ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA Nº 05/2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 53ª Zona Eleitoral- Querência/MT, Dr. Thalles Nóbrega Miranda
Rezende de Britto, no uso de suas atribuições legais,
Art. 1º Designar como local de votação para funcionamento de Mesas Receptoras de Votos os
seguintes locais:
I - Escola Estadual Indígena Central Kisedje, situada na Terra Indígena Wawi, Zona Rural do
Município de Querencia/MT.
II - Escola Aldeia Kalapalo - E.E.I. Aiha Central, situada no Parque Indígena do Xingu, Aldeia
Kalapalo, Zona Rural do Município de Querencia/MT.
Art. 2º Compete à chefia do Cartório da 53ª Zona Eleitoral providenciar o lançamento das
informações necessárias para criação do local de votação no Sistema Elo.
Art. 3º Publique-se no átrio do Cartório Eleitoral e no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral pelo
prazo de três dias.
Querência-MT, 11 de setembro de 2020
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THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 60ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600039-49.2020.6.11.0060
CARTÓRIO DA 60ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600039-49.2020.6.11.0060
[Prestação de Contas - De Exercício Financeiro]
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA RESPONSÁVEL: RUI
CARLOS OTTONI PRADO, EZEQUIEL DA SILVA, IRACI KRAMPE BENDER, GENY MARQUES
SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - MT11950/O
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - MT11950/O
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - MT11950/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 060ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas Anual apresentada pelo diretório municipal do PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) de Campo Novo do Parecis-MT referente ao
exercício financeiro de 2018, por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
(DAMR), nos moldes do § 4° do art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso - DJE
/TRE-MT (ID 3832272), divulgando a declaração apresentada pelo partido político, transcorreu in
albis o prazo para apresentação de impugnação das contas pelos interessados, conforme certidão
(ID 4053054).
O Cartório Eleitoral emitiu parecer técnico conclusivo (ID 4056884) no qual informa que as
instituições financeiras não enviaram extratos bancários à Justiça Eleitoral; que inexistiram recibos
de doações emitidos pelo partido, nem registros de repasses ou distribuições de recursos do
Fundo Partidário em favor da referida agremiação. No relatório, o analista manifestou-se pela
aprovação das contas.
Aberta vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral (MPE), pugnou o ilustre representante do
Parquet (ID 4057864) em concordância com o parecer técnico, pela aprovação da prestação das
contas.
Após, vieram-me conclusos os autos.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
A legislação eleitoral dispõe ser obrigação dos partidos políticos a manutenção de escrituração
contábil e a prestação de contas à Justiça Eleitoral, inclusive, a prestação anual, a qual deve ser
apresentada até o dia 30 de junho do ano subsequente ao exercício findo.
Pela análise dos autos, observa-se que o partido supracitado não realizou movimentação de
recursos financeiros e, portanto, apresentou a declaração de que trata o § 4° do artigo 32 da Lei nº
9.096/95.
Conforme demonstrado nas manifestações da análise técnica e do MPE, a declaração
apresentada pela agremiação partidária atendeu satisfatoriamente ao disposto no § 4° do art. 28
da Resolução TSE nº 23.604/2019, exceto quanto à apresentação intempestiva da DAMR.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 44, Vlll, alínea a da Resolução TSE nº 23.604/2019, determino
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Ante o exposto, com fulcro no artigo 44, Vlll, alínea a da Resolução TSE nº 23.604/2019, determino
o arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os
efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS, pela extemporaneidade da
apresentação, as contas relativas ao exercício financeiro de 2018 do diretório municipal do PSDB
de Campo Novo do Parecis-MT.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado (3 dias artigo 51, § 1º, da Res. TSE 23.604/2019), efetuem-se as anotações
de praxe e arquivem-se os autos.
Campo Novo do Parecis-MT, 10 de setembro de 2020.
CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600038-64.2020.6.11.0060
CARTÓRIO DA 60ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600038-64.2020.6.11.0060
[Prestação de Contas - De Exercício Financeiro]
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA RESPONSÁVEL: RUI
CARLOS OTTONI PRADO, EZEQUIEL DA SILVA, IRACI KRAMPE BENDER, GENY MARQUES
SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - MT11950/O
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - MT11950/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 060ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Prestação de Contas Anual apresentada pelo diretório municipal do PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) de Campo Novo do Parecis-MT referente ao
exercício financeiro de 2019, por meio de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
(DAMR), nos moldes do § 4° do art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Publicado edital no Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso - DJE
/TRE-MT (ID 3831648), divulgando a declaração apresentada pelo partido político, transcorreu in
albis o prazo para apresentação de impugnação das contas pelos interessados, conforme certidão
(ID 4054112).
O Cartório Eleitoral emitiu parecer técnico conclusivo (ID 4055428) no qual informa que as
instituições financeiras não enviaram extratos bancários à Justiça Eleitoral; que inexistiram recibos
de doações emitidos pelo partido, nem registros de repasses ou distribuições de recursos do
Fundo Partidário em favor da referida agremiação. No relatório, o analista manifestou-se pela
aprovação das contas.
Aberta vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral (MPE), pugnou o ilustre representante do
Parquet (ID 4057895) em concordância com o parecer técnico, pela aprovação da prestação das
contas.
Após, vieram-me conclusos os autos.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
A legislação eleitoral dispõe ser obrigação dos partidos políticos a manutenção de escrituração
contábil e a prestação de contas à Justiça Eleitoral, inclusive, a prestação anual, a qual deve ser
apresentada até o dia 30 de junho do ano subsequente ao exercício findo.
Pela análise dos autos, observa-se que o partido supracitado não realizou movimentação de
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Pela análise dos autos, observa-se que o partido supracitado não realizou movimentação de
recursos financeiros e, portanto, apresentou a declaração de que trata o § 4° do artigo 32 da Lei nº
9.096/95.
Conforme demonstrado nas manifestações da análise técnica e do MPE, a declaração
apresentada pela agremiação partidária atendeu satisfatoriamente ao disposto no § 4° do art. 28
da Resolução TSE nº 23.604/2019, exceto quanto à apresentação intempestiva da DAMR.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 44, Vlll, alínea a da Resolução TSE nº 23.604/2019, determino
o arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os
efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS, pela extemporaneidade da
apresentação, as contas relativas ao exercício financeiro de 2019 do diretório municipal do PSDB
de Campo Novo do Parecis-MT.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado (3 dias artigo 51, § 1º, da Res. TSE 23.604/2019), efetuem-se as anotações
de praxe e arquivem-se os autos.
Campo Novo do Parecis-MT, 10 de setembro de 2020.
CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0000012-52.2019.6.11.0060
CARTÓRIO DA 060ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0000012-52.2019.6.11.0060
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT RESPONSÁVEL: JOAO
FRANCISCO DALLEPIANE, ERNESTO JOSE PAGLIARI
REQUERIDO: JUÍZO DA 060ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
SENTENÇA
Vistos,
Trata-se de prestação de contas do diretório municipal do PARTDO PDT de Campo Novo do
Parecis-MT referente a aplicação de recursos nas Eleições Gerais de 2018.
Publicado o edital para impugnação das contas apresentadas, transcorreu in albis o prazo sem
impugnações.
Em parecer preliminar, foi apontado que as contas foram entregues fora do prazo estipulado pela
resolução, não foram apresentados extratos bancários, bem como não houve abertura de conta
bancária.
Intimado, o partido apresentou sua justificativa no documento ID 3091854.
Realizada a análise das contas, sobreveio parecer conclusivo (ID 3092061), no qual o analista das
contas opina pela sua aprovação com ressalvas, em razão da extemporaneidade da apresentação
e da não abertura de conta bancária específica.
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna pela
aprovação com ressalvas das contas apresentadas (ID 3387268).
É o relatório. Decido.
Dispõe o artigo 46 da Resolução TSE n.º 23.607/2019 que "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei n.º 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua
ausência, da seguinte forma: I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de
contas à respectiva zona eleitoral(...)" .
Nesse sentido, corrobora o artigo 49, § 1º, II, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 que preceitua:
"Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
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"Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º
dia posterior à realização das eleições (Lei n.º 9.504/1997, art. 29, III).
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas, via SPCE, até o 20º dia posterior à sua
realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997,
art. 29, IV):
...
II os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que
coligados, em todas as esferas.
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida após a
data prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias (art. 46, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes à
campanha eleitoral de 2018, o que foi cumprido após regular intimação de seus representantes.
Conforme indicado no relatório da unidade técnica, a prestação de contas trazida ao juízo eleitoral
se mostra em conformidade com os ditames da Lei 9.504/1997, da Resolução TSE n.º 23.607
/2019 e demais normativos, contendo apenas impropriedades, falhas formais que no seu conjunto
não comprometem a regularidade das contas sob análise.
Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS, justificadas pela intempestividade da apresentação e da não
abertura de conta bancária específica, as contas do PARTIDO PDT de Campo Novo do ParecisMT, referente às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607
/2019.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público.
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Campo Novo do Parecis-MT, 10 de setembro de 2020.
CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA
Juiz Eleitoral
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