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ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA N.º 413/2020
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 9291/2018, resolve DEFERIR
a segunda prorrogação da requisição do servidor LUIS CARLOS DILKIN, ocupante do cargo de
Assistente Administrativo, pertencente ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Sinop,
para continuar prestando serviços no Cartório da 22ª Zona Eleitoral - Sinop, por mais 01(um) ano,
com efeitos a partir do dia 18/12/2020, nos termos do art. 30, XIII, do Código Eleitoral, art. 2º, §1º
da Lei nº 6.999/1982, art. 5º, §4º da Resolução TSE nº 23.523/2017, art. 1º "caput", da Resolução
TRE nº 611/2009, alterada pela Resolução TRE nº 1.635/2015 e determinações constantes do
Acórdão TCU nº 199/2011 - Plenário, com a alteração dada pelo Acórdão TCU nº 1.551/2012 Plenário. Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA N.º 377/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI e XLII, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO o que consta no Processo PAE nº 6337/2018, RESOLVE Art. 1º Cessar os
efeitos da requisição da servidora PATRÍCIA APARECIDA DA SILVA MENDES para prestar
serviços no Cartório da 17ª Zona Eleitoral - Arenápolis, deferida por meio da Portaria nº 287/2019,
publicada no DJE nº 2955, de 04/07/2019, a contar de 21/07/2020. Art. 2º Esta Portaria entrará em
vigor na data de sua publicação. Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2020.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

ATOS DA PROCURADORIA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA PRE/MT/Nº 77, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
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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 nos Ofícios nº 0949 e 0950/2020, de 28/08/2020,
firmado pelo Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os(as) Promotores(as) de Justiça abaixo listados para exercer a função de
Promotores(as) Eleitorais perante as respectivas zonas eleitorais (Z.E.) elencadas, no período de
02 (dois) anos, a partir de 31/08/20, por motivo de movimentação na carreira do parquet Estadual.
Designações para função eleitoral
Assume por 02 (dois) anos

Promotor(a) de Justiça

Z.E Sede

ALEXANDRE BALAS

03 ROSÁRIO OESTE

31/08/2020

04 POCONÉ

31/08/2020

08 ALTO ARAGUAIA

31/08/2020

ALDO KAWAMURA ALMEIDA

11 ARIPUANÃ

31/08/2020

LYSANDRO ALBERTO LEDESMA

13 BARRA DO BUGRES

31/08/2020

14 JACIARA

31/08/2020

15 SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

31/08/2020

16 VILA RICA

31/08/2020

17 ARENÁPOLIS

31/08/2020

ELTON OLIVEIRA AMARAL

18 MIRASSOL D'OESTE

31/08/2020

MARCELO RODRIGUES SILVA

23 COLÍDER

31/08/2020

LAÍS LIANE RESENDE

24 ALTA FLORESTA

31/08/2020

JOÃO RIBEIRO DA MOTA

26 NOVA XAVANTINA

31/08/2020

DANILO CARDOSO LIMA

28

MARIO ANTHERO SILVEIRA DE
SOUZA BUENO SCHOBER
LUDMILLA EVELIN DE FARIA
SANT'ANA CARDOSO

LUCIANA FERNANDES DE
FREITAS
CARLOS RUBENS DE FREITAS
OLIVEIRA
KELLY CRISTINA BARRETO
DOS SANTOS
ARTHUR YASUHIRO KENJI
SATO

LUIZ EDUARDO MARTINS
JACOB FILHO
LUANE RODRIGUES BOMFIM
EDUARDO ANTONIO FERREIRA
ZAQUE
FERNANDA PAWELEC
EMANUEL FILARTIGA
ESCALANTE RIBEIRO
CARLOS FREDERICO REGIS
DE CAMPOS
RAFAEL MARINELLO

29

PORTO ALEGRE DO
NORTE
SÃO JOSÉ DO RIO
CLARO

a partir de

31/08/2020
31/08/2020

30 ÁGUA BOA

31/08/2020

32 CLÁUDIA

31/08/2020

36 VERA

31/08/2020

41 ARAPUTANGA

31/08/2020

44 GUARANTÃ DO NORTE

31/08/2020

48 COTRIGUAÇU

31/08/2020
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NATÁLIA GUIMARÃES
FERREIRA

52

SÃO JOSÉ DOS 4
MARCOS

4

31/08/2020

ADALBERTO FERREIRA JUNIOR

57 PARANATINGA

31/08/2020

DANIEL LUIZ DOS SANTOS

61 COMODORO

31/08/2020

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Doutor ERICH RAPHAEL MASSON
Procurador Regional Eleitoral

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PROCESSO 0601430-93.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA (Resolução TRE-MT n° 2443)
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601430-93.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Juiz de Direito 2 - Gilberto Lopes Bussiki
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LUIS PEREIRA COSTA DEPUTADO ESTADUAL, LUIS PEREIRA
COSTA Advogados do(a) REQUERENTE: MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES MT11464/O, GILMAR MOURA DE SOUZA - MT0005681A, PAULO MARCIO CASTRO E SILVA MT20671
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam intimados os interessados de que o processo
em referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará no dia 17/09/2020 às
09:00h na Sala virtual de sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o decurso
do prazo de 24 (vinte e quatro) horas da publicação, conforme dispõe o art. 60 do RI/TRE/MT (art.
18 da Resolução TSE nº 23.478, de 10 de maio de 2016).
Informações:
1. As sessões são transmitidas ao vivo. Acompanhe por meio do endereço eletrônico: http://www.
tre-mt.jus.br/servicos-judiciais/sessoes-de-julgamento/ao-vivo.
2. Pedidos de sustentação oral:
2.1. Os advogados interessados em sustentar oralmente suas razões devem requerer a inscrição
por meio do formulário eletrônico até 1 (uma) hora antes do início da sessão.
2.2. Instalar previamente o aplicativo "zoom.us" em um aparelho celular ou no computador.
2.3. Aguardar o recebimento do link pelo e-mail informado, para o acesso à sala de
videoconferência no dia e horário da sessão, que será realizada por meio do aplicativo "zoom.us".
Após, clique no link recebido e entre na sala virtual.
2.4. O advogado requerente deverá validar o pedido no dia da sessão, até 15 (quinze) minutos
antes do seu início, por meio do acesso à sala de videoconferência ou pelo e-mail: capj@tre-mt.jus.
br.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

INTIMAÇÕES
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PROCESSO 0600027-21.2020.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0600027-21.2020.6.11.0000
INTERESSADO: PRES - PRESIDÊNCIA FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Vistos.
Considerando que a nova regulamentação acerca da arrecadação e gastos de recursos, bem
ainda sobre a prestação de contas da eleição suplementar ao cargo de senador e suplentes foi
tratada no PJE n. 0600385-83.2020, resultando na expedição da Resolução n. 2512 de 03 de
setembro de 2020, determino o arquivamento deste feito.
Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2020.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Presidente

PROCESSO 0600149-07.2020.6.11.0009
REFERÊNCIA TRE-MT: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 0600149-07.2020.6.11.0009
IMPETRANTE: JOSE CARLOS FARIA CARDOSO ADVOGADO: SIDNEI RODRIGUES DE LIMA OAB/MT16653/O ADVOGADO: GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - OAB/MT0019048
LITISCONSORTE: PRESIDENTE DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA
DE MATO GROSSO LITISCONSORTE: PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO PROGRESSISTA DE BARRA DO GARÇAS - MT FISCAL DA LEI: Procuradoria
Regional Eleitoral
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por JOSÉ CARLOS DE FARIA CARDOSO,
contra ato do PRESIDENTE DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA DE
MATO GROSSO PP/MT, com pedido de liminar.
Sustenta o impetrante que foi destituído do cargo de Vice-Presidente do Diretório Executivo
Municipal do Partido Progressista em Barra do Garças, com a consequente nomeação de uma
nova Comissão, sem qualquer comunicação prévia que possibilitasse o exercício do contraditório e
da ampla defesa.
Informa que o Diretório Executivo Municipal destituído foi eleito de forma democrática, na forma do
regimento do partido, tendo seus membros sido escolhidos pelos filiados do Partido Progressista
de Barra do Garças, e a estes, concedido mandato de 02 (dois) anos.
Assevera que Diretórios Executivos são órgãos partidários sujeitos a medida de dissolução, mas
que tal medida deve ser precedida pelo rito estabelecido no estatuto do partido, mediante a
concessão de oportunidade de defesa.
Afirma que a dissolução da Comissão às vésperas da convenção tem o condão de interferir
diretamente no pleito eleitoral, e que, assim, resta patente a competência desta Justiça
Especializada.
Informa ainda, que o Diretório Executivo Municipal fora destituído em 25.05.2020, razão pela qual a
promoção da presente medida se encontra dentro do prazo constitucional de cento e vinte dias da
ciência do interessado do ato impugnado.
Acrescenta ainda o fato de ter tido um problema de cunho pessoal com o Presidente do Diretório
Executivo da época, tendo inclusive registrado um boletim de ocorrência sobre o fato, informando
ainda que a Dissolução do Executivo Municipal se mostra como sendo ato de represália, em
virtude de, aparentemente o Diretório Estadual não ter acatado a decisão anterior de apoio a
candidato específico, pelos membros do órgão municipal (sic).
Registra que dos 09 (nove) integrantes da nova Comissão Provisório Municipal do Partido
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Registra que dos 09 (nove) integrantes da nova Comissão Provisório Municipal do Partido
Progressista de Barra do Garças, 05 (cinco) são integrantes do destituído Diretório Executivo
Municipal, o qual o Impetrante exercia a função de Vice-Presidente.
Por fim, sustenta que a seu direito líquido e certo se encontra amparado nos princípios
constitucionais da legalidade, da ampla defesa e do contraditório (Art. 37, da CF/88), ante a
destituição sumária do Diretório Executivo Municipal pela Comissão Regional sem qualquer
comunicação prévia, e o perigo da demora consiste no fato de estarmos no período de realização
de convenção partidária para a escolha dos pretensos candidatos ao pleito municipal de 2020.
Sustenta que o perigo de dano irreparável reside no fato do risco da escolha do candidato do
partido ser realizada por Comissão ilegítima, correndo sério risco de restar frustada sua indicação
a reeleição.
Pugna pela concessão de liminar inaudita altera pars, para que seja suspenso o ato de destituição
da Direção Executiva Municipal na qual ele exercia o cargo de vice-presidente, bem como que seja
reconhecida a Nova Diretoria conforme Assembléia e Ata de Posse Realizada em 06 de agosto de
2020 , onde o impetrante se apresenta na condição de presidente do Diretório Municipal do Partido
Progressista de Barra do Garças/MT, até a decisão final do presente writ.
É o relatório.
Decido.
Em primeiro lugar, cabe destacar a competência da Justiça Eleitoral para análise e julgamento do
presente mandamus, haja vista tratar-se de caso em que se questiona ato de diretório regional de
partido em momento próximo ao processo eleitoral em curso, senão vejamos o julgado abaixo:
MANDADO DE SEGURANÇA. DESTITUIÇÃO DE ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL
PELO ESTADUAL. PROXIMIDADE DO PERÍODO ELEITORAL. REFLEXOS NO PLEITO.
ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. DESRESPEITO ÀS REGRAS
ESTATUTÁRIAS. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CONCESSÃO DA
SEGURANÇA.
1 - A dissidência entre órgãos de direção partidária verificada em período próximo ao eleitoral atrai
a competência da Justiça Eleitoral para resolução dos conflitos. Precedentes do TSE ;
2 - A destituição sumária de Comissão provisória municipal pelo órgão de Direção Regional, sem
observância das regras estabelecidas pelo estatuto da agremiação partidária, violam o princípio do
contraditório e do devido processo legal;
3 - Os §2º do art. 7º, da Lei das Eleições, e o art. 10, caput, da Resolução TSE nº 23.373/2011,
que autorizam a anulação dos atos realizados em convenção partidária no tocante à formação de
coligações, só se aplicam se houver contrariedade às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo
órgão de direção nacional, e impõem a observânciam às regras estatutárias;
4 - Concessão da segurança pleiteada, para manter os impetrantes na composição da Comissão
Provisória do PHS em Xexéu e reconhecer a validade dos atos e deliberações da convenção
realizada em 28/06/2012.
(TRE PE Mandado de Segurança nº 28071, Acórdão de 08/08/2012, Relator(a) VIRGÍNIO
MARQUES CARNEIRO LEÃO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 167, Data 13
/08/2012, Página 21/22 )
Em relação ao Mandado de Segurança, prevê o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, em harmonia com o
disposto no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República:
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade,
seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (GRIFO NOSSO)
Assim, mister se faz analisar, para a concessão de liminares, a demonstração da existência dos
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Assim, mister se faz analisar, para a concessão de liminares, a demonstração da existência dos
requisitos legais autorizadores da tutela, ou seja, a relevância do fundamento (fumus boni iuris) e a
probabilidade de ineficária da providência pela mora na prestação jurisdicional (periculum in mora),
caso deferida apenas quando do julgamento final.
No caso em análise, o impetrante questiona a dissolução da Comissão executiva Municipal do PP
de Barra do Garças/MT alegando que não cometera qualquer ato contrário às diretrizes partidárias
e que não foram observados o princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Ocorre, porém, que, a despeito de ter juntado aos autos certidões da Justiça Eleitoral que
comprovam o seu registro como Vice-Presidente de de ÓRGÃO DEFINITIVO de abrangência
MUNICIPAL do PROGRESSISTA (PP) de BARRA DO GARÇAS/MT, com exercício no período de
03/09/2019 a 30/06/2021 , vigência da comissão Executiva dissolvida em 25/05/2020 (ID 4170722),
bem como da Comissão Provisória que a sucedeu (ID 4170722 e ID 4170672), além de cópia
integral do Estatuto do Partido Progressista (ID 4170572), não se pode afirmar que restou
demonstrado o direito líquido e certo pugnado pelo impetrante, a ponto de ser deferida a liminar
pleiteada, haja vista que o fato alegado demandaria pelo menos o contraditório.
Ademais, observa-se que o ato impugnado deu-se em 25/05/2020, há mais de 100 (cem) dias do
ingresso do presente mandamus, o que demonstra que não houve perigo na demora por todo esse
período, inobstante ser fato inconteste as eleições vindouras se aproximando.
Ante o exposto, entendo restarem ausentes os requisitos para a concessão da tutela requerida,
razão pela qual, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Concedo prazo improrrogável de 10 dias (art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009) para que a autoridade
coatora preste as informações que entenderem necessárias, caso queiram.
Ao final, dê-se vista à douta Procuradoria Regional Eleitoral.
P.R.I.Cumpra-se com urgência.
Cuiabá (MT), 11 de setembro de 2020.
Doutor JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO Relator(a)

PROCESSO 0601278-45.2018.6.11.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601278-45.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - OAB/MT182220
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
Vistos etc.
Cuida-se de requerimento (ID 4058372) formulado pela UNIÃO visando promover o cumprimento
de decisão em face de ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, referente à obrigação de pagar quantia
certa na importância R$ 1.990,82 (hum mil, novecentos e noventa reais e oitenta e dois centavos),
valor atualizado (ID 4058422), em favor do Tesouro Nacional.
A decisão ID 3012072 que condenou o prestador de contas a devolver o valor de R$ 1.900,00
(hum mil e novecentos reais) ao Tesouro Nacional transitou em julgado em 07/05/2020 (ID
3227222).
Embora intimado para comprovar o pagamento da dívida (ID 3739772), o candidato não se
manifestou (ID 3843722).
Remetidos autos à representação da Advocacia-Geral da União, a União apresentou petição de
cumprimento de sentença (ID 4058372).
Pois bem.
Diante do requerimento da exequente e do demonstrativo de débito atualizado, intime-se o devedor
para proceder ao pagamento do débito atualizado no valor de R$ 1.990,82 (hum mil, novecentos e
noventa reais e oitenta e dois centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%
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noventa reais e oitenta e dois centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%
e de honorários advocatícios de 10%, conforme o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.
Realizado o pagamento, expeça-se o necessário para conversão dos valores em favor da parte
credora e arquivem-se os autos com as anotações de praxe.
Em caso de impugnação ao valor requerido, a parte executada deverá declarar de imediato o valor
que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado e seu cálculo, nos
termos do art. 525, § 4º, do CPC.
Não efetuado o recolhimento voluntário dos valores, DEFIRO o pedido formulado pela União,
determinando que se proceda ao bloqueio de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira da
parte executada, via BacenJUD, já acrescido de multa de 10% e de honorários advocatícios
também de 10% sobre o valor a ser recolhido, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na
execução (art. 854, do CPC).
Caso seja realizado o bloqueio de valor em excesso ou ínfimo, fica desde já deferido o imediato
desbloqueio, conforme determina o § 1º do art. 854 do CPC.
Realizada a indisponibilidade de ativos financeiros, o executado deverá ser intimado nos termos do
art. 854, § 2º, CPC.
Por força da ordem preferencial de penhora prevista no art. 835, do CPC, postergo a análise do
pedido 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 0601440-40.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601440-40.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE BISPO BARBOSA DEPUTADO FEDERAL REQUERENTE:
JOSE BISPO BARBOSA ADVOGADO: RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - OAB
/MT18646/O ADVOGADO: MARCEL NATARI VIEIRA - OAB/MT13422/O ADVOGADO: WAGNER
DE BARROS FERRETTI - OAB/MT13530/O ADVOGADO: MARCIO ANTONIO GARCIA - OAB
/MT12104/O ADVOGADO: WELITON WAGNER GARCIA - OAB/MT12458/O ADVOGADO:
LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - OAB/MT6525/O ADVOGADO: DARLA EBERT VARGAS - OAB
/MT20010/A ADVOGADO: LENINE POVOAS DE ABREU - OAB/MT17120/O ADVOGADO:
NESTOR FERNANDES FIDELIS - OAB/MT6006/O ADVOGADO: ROSSILENE BITENCOURT
IANHES BARBOSA - OAB/MT5183/O ADVOGADO: MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO
SOARES - OAB/MT11464/O ADVOGADO: GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB/MT0005681A
EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL EXECUTADO: JOSE BISPO BARBOSA ADVOGADO: WAGNER
DE BARROS FERRETTI - OAB/MT13530/O ADVOGADO: LENINE POVOAS DE ABREU - OAB
/MT17120/O ADVOGADO: ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - OAB/MT5183/O
ADVOGADO: MARCEL NATARI VIEIRA - OAB/MT13422/O ADVOGADO: WELITON WAGNER
GARCIA - OAB/MT12458/O ADVOGADO: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - OAB/MT6525/O
ADVOGADO:

MAURICIO

JOSE

CAMARGO

CASTILHO

SOARES

-

OAB/MT11464/O

ADVOGADO: DARLA EBERT VARGAS - OAB/MT20010/A ADVOGADO: MARCIO ANTONIO
GARCIA - OAB/MT12104/O ADVOGADO: RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - OAB
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GARCIA - OAB/MT12104/O ADVOGADO: RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - OAB
/MT18646/O ADVOGADO: GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB/MT0005681A ADVOGADO:
NESTOR FERNANDES FIDELIS - OAB/MT6006/O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional
Eleitoral
DESPACHO
Intime-se o Executado (DJE-TRE/MT) acerca da manifestação da União-AGU, no prazo de 10
(dez) dias. Decorrido o interregno, certifique-se.
Depois, conclusos.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Doutor FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA Relator

PROCESSO 0601473-30.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601473-30.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LORENCO JORGE DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: LORENCO JORGE DE SOUZA ADVOGADO: DIEGO OSMAR PIZZATTO - OAB
/MT11094/O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DECISÃO
Vistos.
Por meio da petição encontradiça no id. 3261922, a Advocacia-Geral da União promove Execução
/Cumprimento de Sentença em face de Lorenço Jorge 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. 3261972).
Decido.
Embora regularmente intimado, o prestador de contas deixou de comprovar o recolhimento dos
valores determinados no Acórdão 27495, conforme certidão encontradiça no id. 2966722 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. 3261922),
nos termos do art. 523 do CPC, e determino a intimação do prestador de contas Lorenço Jorge 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$
1.320,26 (um mil, trezentos e vinte reais e vinte 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 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
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PROCESSO 0000056-28.2017.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o(a) seguinte
acórdão:
ACÓRDÃO N° 27884
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0000056-28.2017.6.11.0000 - Cuiabá - MATO GROSSO
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
REQUERENTE: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO
GROSSO ADVOGADO: DIETER METZNER - OAB/MT4277/O ADVOGADO: WILMAR
SCHRADER - OAB/MT2923 REQUERENTE: WILLIAN CESAR SAMPAIO REQUERENTE: ELEN
CAROLINA MARTINS FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2016. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ELENCADOS NO ART. 29 DA RESOLUÇÃO TSE N°
23.464/2015. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE POSSIBILITARAM O EXAME CONTÁBIL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ORIUNDOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. REALIZAÇÃO DE DESPESAS EM DESACORDO COM O ROL
EXAUSTIVO DE GASTOS DA NORMA DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO
PERCENTUAL MÍNIMO DE 5% DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE FUNDO PARTIDÁRIO NA
CRIAÇÃO

E

MANUTENÇÃO

DE

PROGRAMAS

DE

PROMOÇÃO

E

DIFUSÃO

DA

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. ERROS FORMAIS OU MATERIAIS QUE,
ANALISADOS EM CONJUNTO, NÃO SÃO CAPAZES DE AFETAR A REGULARIDADE DAS
CONTAS. IRREGULARIDADES MATERIAIS COM REFLEXOS FINANCEIROS POUCO
RELEVANTES. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS AO TESOURO
NACIONAL.
1. Verificou-se a ausência de documentos elencados no art. 29, da Resolução TSE n° 23.464
/2015, quais sejam, (i) Comprovante de remessa à RFB da ECD; (ii) Demonstrativo de Conciliação
Bancária; (iii) Extrato Bancário da Conta de Recursos Destinados ao Programa de Promoção e
Difusão da Participação Política das Mulheres; (iv) Demonstrativo de Acordos de Assunção de
Obrigação de Outro Órgão, (v) Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade
do Profissional de Contabilidade Habilitado e (vi) Notas Explicativas. No entanto, compulsando
detidamente os autos, infere-se que a ausência de referidas peças em nada maculou a análise das
contas, visto que, os demais documentos e informações trazidos aos autos possibilitaram o exame
adequado da movimentação financeira e da situação patrimonial do Partido.
2. Utilização indevida de recursos do erário, caracterizada pela ausência de documentos fiscais
que comprovem a regularidade de todos os gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário. Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional.
3. Realização de despesa não prevista no rol dos gastos elencados no art. 17 da Resolução TSE
n° 23.464/2015 e art. 44, da Lei n° 9.096/1995, em patente desacordo com o rol exaustivo do
citado dispositivo. Caracterizada a utilização indevida de recursos do Fundo Partidário, a qual
enseja o recolhimento do valor respectivo aos cofres públicos.
4. Determinação de aplicação de R$ 9.222,74, com o acréscimo de 12,5%, devidamente corrigidos,
em atividades direcionadas à participação e inclusão das mulheres no exercício financeiro seguinte
ao trânsito em julgado da decisão, salvo se a agremiação comprovar, em fase de execução de

sentença, que (i) utilizou os recursos atrelados à destinação acima especificada no financiamento
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sentença, que (i) utilizou os recursos atrelados à destinação acima especificada no financiamento
das candidaturas femininas até as eleições de 2018, na forma do art. 55-A; ou (ii) que fez a
compensação do art. 55-B da Lei n° 9.096/1995.
5. Em que pese a existência de irregularidades, da análise do conjunto da prestação de contas,
não se verificou falhas e/ou irregularidades que isoladamente ou no conjunto comprometam a
regularidade da contabilidade, razão pela qual não há falar-se em reprovação de contas, haja vista
que as irregularidades materiais com reflexos financeiros, constituem percentual irrisório em
relação ao total recursos recebidos do Fundo Partidário e abaixo do limite fixado em entendimento
jurisprudencial do colendo TSE, que é de 10%, atraindo a aplicação dos princípios de
proporcionalidade e razoabilidade, para aprovação das contas com ressalvas.
4. Contas Aprovadas com Ressalvas, nos termos do art. 46, II da Resolução TSE n° 23.464/2015.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS.
Cuiabá, 14/07/2020.
BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES Relator.

ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 1º Termo Aditivo ao CT nº 14/2019 - SEI nº 03362.2020-0. LOCADORES: Ivo Schleicher CPF: 361.576.271-15 e Cleuza Maria Moccelin Schleicher - CPF: 327.777.361-20. OBJETO:
registro do reajuste do valor mensal do aluguel. VIGÊNCIA: a partir de 15 de agosto de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 58, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 51, da Lei nº 9.874/1999.
SIGNATÁRIOS: pelo Locatário, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo - Diretor-Geral e, pelos Locadores,
Ivo Schleicher e Cleuza Maria Moccelin Schleicher.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 04/2020
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso - TRE-MT, situado à Av. Historiador Rubens de
Mendonça, 4.750, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, por meio da Secretaria de Administração e
Orçamento, considerando a impossibilidade de localização da empresa ELETROALAR
ELETRÔNICA E ALARMES EIRELI, CNPJ: 32.958.993/0001-03, nos endereços fornecidos ao
TRE-MT, NOTIFICA referida empresa acerca da decisão proferida pelo Sr. Diretor-Geral do TREMT, contida no documento nº 9422/2020, nos autos virtuais do Proc. Adm. Eletrônico nº 6172
/2017, que decidiu pela aplicação da penalidade de multa administrativa de 10% sobre o valor
mensal da contratação, em razão de descumprimento do item 6.19 do Contrato nº 21/2015, nos
termos do artigo 109, I, "f" da Lei nº 8.666/93, fica facultada a apresentação de Recurso no prazo
de 5 dias úteis, a contar da publicação dessa notificação.
Cuiabá-MT, 02 de setembro de 2020.
TANIA YOSHIDA OLIVEIRA
Secretária de Administração e Orçamento

ATOS DA 3ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600036-71.2020.6.11.0003
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PROCESSO 0600036-71.2020.6.11.0003
JUSTIÇA ELEITORAL 003ª ZONA ELEITORAL DE ROSÁRIO OESTE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600036-71.2020.6.11.0003 / 003ª ZONA
ELEITORAL DE ROSÁRIO OESTE MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - JANGADA
Advogado do(a) REQUERENTE: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - MT10777/O
SENTENÇA
Vistos.
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do Diretório Municipal do Partido Socialista
Brasileiro - PSB do município de Jangada/MT, referente ao exercício financeiro de 2019.
Referido partido apresentou a prestação de contas anual do exercício financeiro no dia 30.06.2020,
com a respectiva Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no exercício de 2019, via
Processo Judicial Eletrônico.
Entretanto, foi verificado que o partido não apresentou procuração nos autos, conforme determina
o art. 29 da Resolução TSE nº 23.604/2019, sendo concedido o prazo de 15 dias para a juntada da
procuração nos autos digitais.
Apesar da regular notificação, o partido quedou-se inerte, conforme certidão ID 3745483.
Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, no parecer de ID
3825594, opinou pela declaração de contas não prestadas, com fulcro no art. 45, IV, b , da
Resolução TSE nº 23.604/2019, bem como opinou pela aplicação das sanções previstas no art. 47
da Resolução.
É o relatório. Decido.
Acolho o parecer do insigne representante do Ministério Público Eleitoral, julgando, nos termos do
art. 46, inciso IV, alínea a, da Resolução TSE nº 23.604/2019, como NÃO PRESTADAS as contas
anuais do exercício de 2019 do Partido Socialista Brasileiro - PSB do município de Jangada,
ficando referido diretório municipal proibido de receber recursos oriundos do fundo partidário pelo
tempo que perdurar a omissão, conforme dispõe o art. 47, I, da resolução supracitada.
Em cumprimento ao disposto no art. 59, inciso I, alínea a da Resolução TSE nº 23.604/2019,
encaminhe-se cópia da presente decisão aos diretórios estadual e nacional do partido em questão,
bem como o registro no Sistema de Informações de Contas - SICO.
Publique-se. Registre-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas anotações.
Cumpra-se.
Rosário Oeste, 08 de setembro de 2020.
SUELEN BARIZON HARTMANN
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600035-86.2020.6.11.0003
JUSTIÇA ELEITORAL 003ª ZONA ELEITORAL DE ROSÁRIO OESTE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600035-86.2020.6.11.0003 / 003ª ZONA
ELEITORAL DE ROSÁRIO OESTE MT
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO/MBD MUNICIPAL/JANGADA/MT
Advogado do(a) REQUERENTE: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - MT10777/O
SENTENÇA
Vistos.
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do Diretório Municipal do Movimento
Democrático Brasileiro do município de Jangada/MT, referente ao exercício financeiro de 2019.
Referido partido apresentou a prestação de contas anual do exercício financeiro no dia 30.06.2020,
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Referido partido apresentou a prestação de contas anual do exercício financeiro no dia 30.06.2020,
com a respectiva Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no exercício de 2019, via
Processo Judicial Eletrônico.
Entretanto, foi verificado que o partido não apresentou procuração nos autos, conforme determina
o art. 29 da Resolução TSE nº 23.604/2019, sendo concedido o prazo de 15 dias para a juntada da
procuração nos autos digitais.
Apesar da regular notificação, o partido quedou-se inerte, conforme certidão ID 3746419.
Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, no parecer de ID
3825561, opinou pela declaração de contas não prestadas, com fulcro no art. 45, IV, b , da
Resolução TSE nº 23.604/2019, bem como opinou pela aplicação das sanções previstas no art. 47
da Resolução.
É o relatório. Decido.
Acolho o parecer do insigne representante do Ministério Público Eleitoral, julgando, nos termos do
art. 46, inciso IV, alínea a, da Resolução TSE nº 23.604/2019, como NÃO PRESTADAS as contas
anuais do exercício de 2019 do Movimento Democrático Brasileiro - MDB do município de
Jangada, ficando referido diretório municipal proibido de receber recursos oriundos do fundo
partidário pelo tempo que perdurar a omissão, conforme dispõe o art. 47, I, da resolução
supracitada.
Em cumprimento ao disposto no art. 59, inciso I, alínea a da Resolução TSE 23.604/2019,
encaminhe-se cópia da presente decisão aos diretórios estadual e nacional do partido em questão,
bem como o registro no Sistema de Informações de Contas - SICO.
Publique-se. Registre-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas anotações.
Cumpra-se.
Rosário Oeste, 08 de setembro de 2020.
SUELEN BARIZON HARTMANN
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600034-04.2020.6.11.0003
JUSTIÇA ELEITORAL 003ª ZONA ELEITORAL DE ROSÁRIO OESTE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600034-04.2020.6.11.0003 / 003ª ZONA
ELEITORAL DE ROSÁRIO OESTE MT
REQUERENTE: PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - JANGADA
Advogado do(a) REQUERENTE: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - MT10777/O
SENTENÇA
Vistos.
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do Diretório Municipal do Partido Social
Democrático - PSD do município de Jangada/MT, referente ao exercício financeiro de 2019.
Referido partido apresentou a prestação de contas anual do exercício financeiro no dia 30.06.2020,
com a respectiva Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no exercício de 2019, via
Processo Judicial Eletrônico.
Entretanto, foi verificado que o partido não apresentou procuração nos autos, conforme determina
o art. 29 da Resolução TSE nº 23.604/2019, sendo concedido o prazo de 15 dias para a juntada da
procuração nos autos digitais.
Apesar da regular notificação, o partido quedou-se inerte, conforme certidão ID 3741128.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, no parecer de ID
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digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, no parecer de ID
3825789, opinou pela declaração de contas não prestadas, com fulcro no art. 45, IV, b , da
Resolução TSE nº 23.604/2019, bem como opinou pela aplicação das sanções previstas no art. 47
da Resolução.
É o relatório. Decido.
Acolho o parecer do insigne representante do Ministério Público Eleitoral, julgando, nos termos do
art. 46, inciso IV, alínea a, da Resolução TSE nº 23.604/2019, como NÃO PRESTADAS as contas
anuais do exercício de 2019 do Partido Social Democrático - PSD do município de Jangada,
ficando referido diretório municipal proibido de receber recursos oriundos do fundo partidário pelo
tempo que perdurar a omissão, conforme dispõe o art. 47, I, da resolução supracitada.
Em cumprimento ao disposto no art. 59, inciso I, alínea a da Resolução TSE nº 23.604/2019,
encaminhe-se cópia da presente decisão aos diretórios estadual e nacional do partido em questão,
bem como o registro no Sistema de Informações de Contas - SICO.
Publique-se. Registre-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas anotações.
Cumpra-se.
Rosário Oeste, 08 de setembro de 2020.
SUELEN BARIZON HARTMANN
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600027-12.2020.6.11.0003
JUSTIÇA ELEITORAL 003ª ZONA ELEITORAL DE ROSÁRIO OESTE MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600027-12.2020.6.11.0003 / 003ª ZONA
ELEITORAL DE ROSÁRIO OESTE MT
REQUERENTE: PROGRESSISTAS - PP - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE JANGADA MT
Advogado do(a) REQUERENTE: EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - MT6730/O
Edital nº 031/2020
A Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 3ª Zona Eleitoral - MT, Dra. SUELEN BARIZON
HARTMANN, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o órgão
partidário e respectivos responsáveis apresentaram a DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, referente ao exercício financeiro de 2019, ficando facultado a
qualquer interessado, no prazo de 03 dias, contados da publicação deste Edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Partido: Progressistas - PP
Município: Jangada
Responsável/Função: Rodrigo de Oliveira Meira - Presidente;
Odair Jose de Oliveira- Tesoureiro
Nº Processo: 0600027-12.2020.6.11.0003
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não seja alegada ignorância,
expediu-se o presente edital que será afixado no átrio do Cartório Eleitoral, assim como no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Rosário Oeste, Estado de Mato Grosso, aos doze dias do mês de
setembro do ano de dois mil e vinte. Eu, José dos Santos Barreto, Chefe de Cartório, o expedi por
delegação, nos termos da Portaria nº 02/2015/3ªZE-MT.
José dos Santos Barreto
Chefe de Cartório
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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ATOS DA 4ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0000023-55.2019.6.11.0004
JUSTIÇA ELEITORAL 004ª ZONA ELEITORAL DE POCONÉ MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0000023-55.2019.6.11.0004 / 004ª ZONA ELEITORAL DE
POCONÉ MT
AUTOR: #-PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
REU: CLOVIS DAMIAO MARTINS
Advogados do(a) REU: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA, LUIS LAUREMBERG
EUBANK DE ARRUDA
EDITAL
CARTA PRECATÓRIA Nº 06000-46.15.2020.6.11.0004
A Excelentíssima Juíza Eleitoral da 04ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições,
faz saber a todos, especialmente ao réu implicado na AP nº 0000023-55.2019.6.11.0004, bem
como seus advogados, que foi expedida carta precatória para o Juízo da 49ª Zona Eleitoral de
Mato Grosso, autuada sob o número 0600046-15.2020.6.11.0004, visando a oitiva da testemunha
Vanete Luzia Bastos acerca dos fatos tratados nesta ação. Fica(m), dessa foram, INTIMADO(S) o
(s) respectivo(s) Advogado(s) LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA ¿ OAB/MT Nº 4493 e
LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA ¿ OAB/MT Nº 3009, representantes judiciais do réu
CLOVIS DAMIÃO MARTINS acerca da expedição da missiva. Dado e passado nesta cidade de
Poconé - MT, aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte. Eu, Diego Manoel
Mascarenhas do Nascimento, _________, Chefe de Cartório, digitei.
DIEGO MANOEL MASCARENHAS DO NASCIMENTO
Chefe de Cartório

ATOS DA 6ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 66/2020
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES CANCELADAS POR FALECIMENTO - JULHO DE 2020
A Excelentíssima Sra. Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, Juíza da 06ª Zona Eleitoral de
Mato Grosso, torna pública, para conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, em
cumprimento ao art. 71, IV c/c 77, II, ambos do Código Eleitoral, a relação de inscrições eleitorais
cancelados por registro de falecimento constante no relatório anexo, no âmbito deste juízo, cuja
comunicação é relativa ao mês de JULHO de 2020, para eventual contestação, no prazo de 5
(cinco) dias. Relatório de Eleitores com ASE 019 - Cancelamento - Falecimento - julho/2020:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-rquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-66-202020200914084657558-be05dcebe6088848461f914590b48dfc.pdf

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 pelo prazo de
10 (dez) dias. Dado e passado nesta cidade de Cáceres, aos catorze dias do mês de setembro de
dois mil e vinte. Eu, Antonio Barbosa Ribeiro, Técnico Judiciário, o digitei e vai assinado pelo Sr.
Chefe de cartório autorizado pela Portaria nº 04/2013.

IURY DA COSTA E FARIA
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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IURY DA COSTA E FARIA
Chefe de Cartório
Portaria nº 04/2013

EDITAL Nº 67/2020
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES CANCELADAS POR FALECIMENTO - AGOSTO DE 2020
A Excelentíssima Sra. Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, Juíza da 06ª Zona Eleitoral de
Mato Grosso, torna pública, para conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, em
cumprimento ao art. 71, IV c/c 77, II, ambos do Código Eleitoral, a relação de inscrições eleitorais
cancelados por registro de falecimento constante no relatório anexo, no âmbito deste juízo, cuja
comunicação é relativa ao mês de AGOSTO de 2020, para eventual contestação, no prazo de 5
(cinco) dias. Relatório de Eleitores com ASE 019 - Cancelamento - Falecimento - agosto/2020:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-rquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-67-202020200914085132491-8ace50749a564251988809ecd030ddd1.pdf

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 pelo prazo de
10 (dez) dias. Dado e passado nesta cidade de Cáceres, aos catorze dias do mês de setembro de
dois mil e vinte. Eu, Antonio Barbosa Ribeiro, Técnico Judiciário, o digitei e vai assinado pelo Sr.
Chefe de cartório autorizado pela Portaria nº 04/2013.
IURY DA COSTA E FARIA
Chefe de Cartório
Portaria nº 04/2013

EDITAL Nº 65/2020
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES CANCELADAS POR FALECIMENTO - JUNHO DE 2020
A Excelentíssima Sra. Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, Juíza da 06ª Zona Eleitoral de
Mato Grosso, torna pública, para conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, em
cumprimento ao art. 71, IV c/c 77, II, ambos do Código Eleitoral, a relação de inscrições eleitorais
cancelados por registro de falecimento constante no relatório anexo, no âmbito deste juízo, cuja
comunicação é relativa ao mês de JUNHO de 2020, para eventual contestação, no prazo de 5
(cinco) dias. Relatório de Eleitores com ASE 019 - Cancelamento - Falecimento - junho/2020:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-rquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-64-202020200914083429344-4d58cff276522bb54ecd3f2ff9c3a9f0.pdf

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 pelo prazo de
10 (dez) dias. Dado e passado nesta cidade de Cáceres, aos catorze dias do mês de setembro de
dois mil e vinte. Eu, Antonio Barbosa Ribeiro, Técnico Judiciário, o digitei e vai assinado pelo Sr.
Chefe de cartório autorizado pela Portaria nº 04/2013.
IURY DA COSTA E FARIA
Chefe de Cartório
Portaria nº 04/2013

EDITAL Nº 64/2020
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES CANCELADAS POR FALECIMENTO - MAIO DE 2020
A Excelentíssima Sra. Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, Juíza da 06ª Zona Eleitoral de
Mato Grosso, torna pública, para conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, em
cumprimento ao art. 71, IV c/c 77, II, ambos do Código Eleitoral, a relação de inscrições eleitorais
cancelados por registro de falecimento constante no relatório anexo, no âmbito deste juízo, cuja
comunicação é relativa ao mês de MAIO de 2020, para eventual contestação, no prazo de 5 (cinco)
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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comunicação é relativa ao mês de MAIO de 2020, para eventual contestação, no prazo de 5 (cinco)
dias. Relatório de Eleitores com ASE 019 - Cancelamento - Falecimento - maio/2020:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-rquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-64-202020200914084308109-092002417a0a08edbb475c8fbea80489.pdf

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 pelo prazo de
10 (dez) dias. Dado e passado nesta cidade de Cáceres, aos catorze dias do mês de setembro de
dois mil e vinte. Eu, Antonio Barbosa Ribeiro, Técnico Judiciário, o digitei e vai assinado pelo Sr.
Chefe de cartório autorizado pela Portaria nº 04/2013.
IURY DA COSTA E FARIA
Chefe de Cartório
Portaria nº 04/2013

ATOS DA 8ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600060-84.2020.6.11.0008
JUSTIÇA ELEITORAL 008ª ZONA ELEITORAL DE ALTO ARAGUAIA MT
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600060-84.2020.6.11.0008 / 008ª ZONA ELEITORAL DE ALTO
ARAGUAIA MT
REPRESENTANTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA
Advogado do(a) REPRESENTANTE: HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - MT9490/O
REPRESENTADO: GUSTAVO DE MELO ANICEZIO
DECISÃO
Vistos,
Nesse momento processual de cognição sumária, reputo não estarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris e periculum in mora, ensejadores da concessão de tutela de urgência (art. 300,
CPC), motivo pelo qual INDEFIRO a liminar.
CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente Representação, no prazo de 2 (dois)
dias (art. 18, Resolução TSE nº 23.608/2019).
Em seguida, vista ao Ministério Público Eleitoral, no prazo de 1 (um) dia (art. 19, Resolução TSE nº
23.608/2019).
Cumpra. Às providências.
Alto Araguaia/MT, datado e assinado digitalmente.
MARINA CARLOS FRANÇA
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600059-02.2020.6.11.0008
JUSTIÇA ELEITORAL 008ª ZONA ELEITORAL DE ALTO ARAGUAIA MT
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600059-02.2020.6.11.0008 / 008ª ZONA ELEITORAL DE ALTO
ARAGUAIA MT
REPRESENTANTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA
Advogado do(a) REPRESENTANTE: HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - MT9490/O
REPRESENTADO: GUSTAVO DE MELO ANICEZIO
DECISÃO
Vistos,

Nesse momento processual de cognição sumária, reputo não estarem presentes os requisitos do
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Nesse momento processual de cognição sumária, reputo não estarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris e periculum in mora, ensejadores da concessão de tutela de urgência (art. 300,
CPC), motivo pelo qual INDEFIRO a liminar.
CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente Representação, no prazo de 2 (dois)
dias (art. 18, Resolução TSE nº 23.608/2019).
Em seguida, vista ao Ministério Público Eleitoral, no prazo de 1 (um) dia (art. 19, Resolução TSE nº
23.608/2019).
Cumpra. Às providências.
Alto Araguaia/MT, datado e assinado digitalmente.
MARINA CARLOS FRANÇA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600156-96.2020.6.11.0009
JUSTIÇA ELEITORAL 009ª ZONA ELEITORAL DE BARRA DO GARÇAS MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600156-96.2020.6.11.0009 / 009ª ZONA ELEITORAL DE BARRA DO
GARÇAS MT
REQUERENTE: DEMOCRATAS
REQUERIDO: CAPP - JORNAL O MAIS POSITIVO - EIRELI
DECISÃO Não vislumbro óbice, formal ou material, intrínseco ou extrínseco, ao deferimento do
pedido. Permito o requerente, nos moldes do art. 13, da Res. 23.600/2019/TSE, o a ao sistema
interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados da empresa que divulgou
pesquisa 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. Empresa em que se dará o acesso: CNPJ: 37025897000118 - CAPP - JORNAL O
MAIS POSITIVO - EIRELI / CAPP O MAIS POSITIVO Pesquisa objeto do acesso: registrada sob o
n.º MT00831/2020. Notifique-se a empresa responsável pela pesquisa para as diligências que lhe
incumbem, nos termos do art. 13, §4º, Res.23.600/TSE. Nos termos do art. 13, §8º, da resolução
citada, notifique-se a empresa responsável pela pesquisa para encaminhar ao email indicado na
exordial os dados solicitados. Autorizo o acesso do representante do partido requerente à sede ou
filial da empresa, para os fins inscritos no art. 13, §8º, resolução mencionada, no período
comercial, das 13hr00 até 17hr00, dos dias úteis, mediante prévio aviso pelo representando à
empresa representada. Expeçam-se as comunicações processuais. Inexistindo manifestações
após 05 (cinco) dias das notificações, arquive-se. Barra do Garças, 10.09.2024, às 19:05 Douglas
Bernardes Romão Juiz de Direito

ATOS DA 10ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600041-72.2020.6.11.0010
JUSTIÇA ELEITORAL 010ª ZONA ELEITORAL DE RONDONÓPOLIS MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600041-72.2020.6.11.0010
REQUERENTE: PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO RESPONSÁVEL: VALDEMIR
CASTILHO SOARES
ANTONIO CARLOS PINHEIRO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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CASTILHO SOARES
ANTONIO CARLOS PINHEIRO
ADVOGADOS: MARIELLE BARBOSA DE BRITO OAB/MT 25657/O
MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES OAB/MT 11464/O
SENTENÇA
Cuida-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PTB
Partido Trabalhista Brasileiro do Município de Rondonópolis referente ao exercício 2019, em
conformidade com o disposto no artigo 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 c/c artigo 28, §4º, da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
As contas foram autuadas na forma determinada pelo artigo 28 e tramitaram consoante as
disposições do artigo 44, ambos da Resolução TSE nº 23.604/2019.
O edital facultando a qualquer interessado demonstrar a existência de movimentação financeira ou
de bens estimáveis no período foi publicado no DJe e não houve apresentação de impugnação às
contas prestadas.
Procedida à análise das contas, a unidade técnica, em atendimento ao disposto no artigo 44, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, certificou que não foi constatado o recebimento de qualquer
recurso durante o exercício de 2019 pelo partido político, tampouco foram emitidos recibos de
doação no período. Certificou, ainda, que a agremiação partidária não registrou recebimento
/movimentação de recursos do fundo partidário no exercício de 2012. Por fim, opinou pela
aprovação das contas apresentas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas prestadas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese necessária. Fundamento e decido.
A Resolução TSE nº 23.604/2019, disciplina a prestação de contas dos órgãos partidários
municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro,
permitindo que seja realizada por meio da apresentação da Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, na forma do §4º, do artigo 28 e no prazo fixado no caput do referido
artigo.
O processamento da prestação de contas, no caso, segue a forma disposta no artigo 31 e
seguintes da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Da análise dos autos, constata-se que:
I) a prestação de contas foi apresentada no prazo legal;
II) o partido político não registrou o recebimento de qualquer valor em espécie, tampouco foi
contemplado com recursos oriundos do Fundo Partidário.
III) não foi apresentada impugnação à declaração de ausência de movimentação de recursos;
IV) não foi verificada impropriedade ou irregularidade nas contas;
V) há manifestação favorável às contas tanto da unidade técnica como do Ministério Público
Eleitoral.
Pelo exposto, com fulcro no artigo 44, inciso VIII, da Resolução TSE n.º 23.604/2019 e em
consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, determino o arquivamento da
declaração apresentada pelo PTB Partido Trabalhista Brasileiro do Município de Rondonópolis-MT,
considerando para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS à prestação de contas
referentes ao exercício financeiro do ano 2019.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pelo Cartório, após às baixas e anotações
necessárias, efetue o lançamento desta decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO).
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0000027-63.2019.6.11.0046
JUSTIÇA ELEITORAL 010ª ZONA ELEITORAL DE RONDONÓPOLIS MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0000027-63.2019.6.11.0046
INTERESSADO: JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DE RONDONÓPOLIS MT
REQUERIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB
SERGIO SEBASTIAO NEGRI
RONIVALTER DE SOUZA
ADVOGADA: THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA OAB/MT 24629
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

ATOS DA 14ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600021-69.2020.6.11.0014
Natureza: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Autos: 0600021-69.2020.6.11.0014
Requerente:

REQUERENTE:

JOZIAS

MELO

DE

ALMEIDA,

TAMARA

PRISCILA

SCHUENQUENER DE MELO, COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA
Advogado do(a) REQUERENTE: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - MT14517/O
RESPONSÁVEL: JOSIAS MELO DE ALMEIDA Advogado do(a) REQUERENTE: TULIANE
PATRICE

FRANCHI

BARROS

-

MT14517/O

RESPONSÁVEL:

TAMARA

PRISCILA

SCHUENQUENER DE MELO Advogado do(a) REQUERENTE: TULIANE PATRICE FRANCHI
BARROS - MT14517/O SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de prestação de contas anual do
PARTIDO PROGRESSISTA DE JACIARA-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 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 2099693 e 2765172, nos termos do art. 29, II, da Resolução TSE 23.604/2019. O
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de advogado ID 2099693 e 2765172, 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 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, pois a irregularidade na representação foi sanada, bem como 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 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

ATOS DA 16ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA Nº 07/2020
Trata da dispensa prévia aos serviços eleitorais e dá outras providências.
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 16ª Zona Eleitoral de Mato Grosso - Dr. Ivan Lúcio Amarante, no
uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Provimento CRE/MT nº 11/2020, que trata da autorização de convocação
eletrônica de mesários e agentes honoríficos, da dispensa prévia aos serviços eleitorais e dá
outras providências;
CONSIDERANDO o art. 3º do citado Provimento que autoriza a dispensa prévia dos agentes
honoríficos por despacho do juiz ou, mediante delegação, por ato do servidor;
CONSIDERANDO a Resolução TSE nº 23.611/2019 que dispõe sobre os atos gerais do processo
eleitoral para as Eleições 2020;
CONSIDERANDO a necessidade de atender a nova funcionalidade do Sistema ELO que solicita e
/ou autoriza a nomeação de Mesários/Auxiliares desta e de outras zonas eleitorais;
RESOLVE
Art. 1º. Delegar ao Chefe de Cartório da 16ª Zona Eleitoral o ato de dispensa prévia previsto no art.
3º do Provimento CRE/MT nº 11/2020, nos seguintes casos:
I- quando a convocação recair em pessoa infectada por corona vírus, mediante requerimento do
eleitor, instruído com atestado, laudo médico ou exame que contenha clara indicação de estar o
eleitor infectado por covid-19, e desde que essa infecção ocorra até 20 dias antes do dia das
eleições (1º ou 2º turno, se houver);
II- quando a convocação recair em pessoa com impedimento legal, devidamente comprovado,
mediante requerimento da parte ou ato ex officio, nos termos do art. 120, § 1º, do Código Eleitoral;
III- quando a convocação recair em pessoa que componha grupo de risco face à pandemia da
covid19, mediante requerimento eletrônico do eleitor ou ato ex officio que identifique, por qualquer
meio idôneo, o risco à saúde dos convocados, à exemplo do que ocorre com maiores de 60 anos
de idade portadores de comorbidades, visando à preservação da vida;
IV- quando o agente honorífico que, mesmo sem atestado ou laudo médico, apresentar sintomas
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IV- quando o agente honorífico que, mesmo sem atestado ou laudo médico, apresentar sintomas
típicos de infecção por covid-19, quando os resultados do exame não estiverem disponíveis ou na
localidade não houver testes, especialmente, quando a situação local e índices de infectados
recomendarem atuação preventiva do Juízo Eleitoral nos municípios com taxa de contágio superior
à média do Estado.
Art. 2º. Os requerimentos não abrangidos por uma das modalidades de dispensa prévia previstas
no citado Provimento serão submetidos à apreciação do Juiz Eleitoral.
Art. 3º. Fica delegado ao Chefe de Cartório da 16ª Zona Eleitoral as atribuições previstas no art.
19, §1º, da Resolução TSE nº 23.611/2019, quanto ao ato de solicitar autorização para convocação
de eleitores de outras zonas eleitorais e quanto ao ato de autorização quando houver solicitação
de convocação de eleitor pertencente ao Juízo da 16ª Zona Eleitoral, registrando-se as ocorrências
no Sistema ELO.
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

ATOS DA 17ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0000097-07.2018.6.11.0017
JUÍZO DA 17ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS/MT
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME (272) Nº 0000097-07.2018.6.11.0017 / 017ª
ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS MT
NOTICIANTE: JUÍZO DA 017ª ZONA ELEITORAL DE ARENÁPOLIS MT
REPRESENTADO: CRISTIANE BARBOSA
SENTENÇA
O Ministério Público Eleitoral requereu, após preenchimento das condições, a designação de
audiência preliminar para oferecimento de transação penal.
Após o integral cumprimento, o parquet, ID 3715568, pugnou pela extinção da punibilidade.
É o relatório. Fundamento e Decido.
A noticiada cumpriu integralmente as condições da transação penal. É o que basta para que se
aniquile o direito punitivo estatal.
Posto isto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Cristiane Barbosa Rodrigues Joaquim, em
razão do total cumprimento da transação penal,.
Homologo, em consonância com manifestação do Ministério Público Eleitoral, as contas prestadas,
ID 3589624.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Arenápolis, 08 de setembro de 2020
DIEGO HARTMANN
Juiz Eleitoral

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600104-73.2020.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600104-73.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL
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JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600104-73.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL
D'OESTE MT
RESPONSÁVEL: COMISSÃO PROVISÓRIA DOS REPUBLICANOS/MT, ADILTON DOMINGOS
SACHETTI, ANDERSON VIDAL DOS SANTOS
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
DIEGO OSMAR PIZZATTO - MT11094/O
EDITAL Nº 58/2020/18ªZE/MT
O Chefe de Cartório da 18ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, nos
termos do art. 56 da Res. TSE 23.607/2019, FAZ PUBLICAR que se encontra disponível para
consulta pública no Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) deste Tribunal (https://pje.tre-mt.
jus.br:), o Requerimento de Regularização das Contas relativas às Eleições 2018, do Republicanos
(antigo Partido Republicano Brasileiro) do município de Mirassol D Oeste-MT; CIENTIFICA a
qualquer interessado, partido político, candidato ou o Ministério Público Eleitoral que terão o prazo
de 3 (três) dias, a contar da publicação do presente edital, para (1) impugnar a prestação de contas
apresentada, bem como (2) relatar fatos, indicar provas, indícios e circunstâncias, em petição
fundamentada dirigida a este juízo eleitoral (§ 1º do art. 56 da Resolução TSE n.23.607/2019).
Observação:
A impugnação à prestação de contas deve ser juntada aos autos pelo impugnante por meio do
Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) do TRE-MT, disponível em http://www.tre-mt.jus.br
/site/institucional/processo-judicial-eletronico/pje/index.html;
Mirassol D Oeste, 14 de setembro de 2020.
Gilson Lourenço Ribeiro
Chefe de Cartório da 18ª Zona Eleitoral/MT
(Por ordem do MM Juiz Eleitoral)

PROCESSO 0600103-88.2020.6.11.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL D'OESTE MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600103-88.2020.6.11.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL DE MIRASSOL
D'OESTE MT
REQUERENTE: ELEICAO 2008 LUIZ REINALDO DA SILVA BATISTA VEREADOR
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDERSON ROGERIO GRAHL - MT10565/O
EDITAL Nº 57/2020/18ªZE/MT
O Chefe de Cartório da 18ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, nos
termos do art. 56 da Res. TSE 23.607/2019, FAZ PUBLICAR que se encontra disponível para
consulta pública no Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) deste Tribunal (https://pje.tre-mt.
jus.br:), o Requerimento de Regularização das Contas de Campanha Eleitoral referente às
Eleições 2008, do então candidato a vereador Luiz Reinaldo da Silva Batista, pelo PT do B do
município de Porto Esperidião-MT; CIENTIFICA a qualquer interessado, partido político, candidato
ou o Ministério Público Eleitoral que terão o prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação do
presente edital, para (1) impugnar a prestação de contas apresentada, bem como (2) relatar fatos,
indicar provas, indícios e circunstâncias, em petição fundamentada dirigida a este juízo eleitoral (§
1º do art. 56 da Resolução TSE n.23.607/2019).
Observação:
A impugnação à prestação de contas deve ser juntada aos autos pelo impugnante por meio do
Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) do TRE-MT, disponível em http://www.tre-mt.jus.br
/site/institucional/processo-judicial-eletronico/pje/index.html;
Mirassol D Oeste, 14 de setembro de 2020.
Gilson Lourenço Ribeiro
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Gilson Lourenço Ribeiro
Chefe de Cartório da 18ª Zona Eleitoral/MT
(Por ordem do MM Juiz Eleitoral)

ATOS DA 21ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 34/2020 - 21ª ZEMT - MESA RECEPTORAS DE JUSTIFICATIVA ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral, Dr. CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO, no uso de suas
atribuições legais: CONSIDERANDO o planejamento atinente às Eleições Municipais 2020, no que
tange as justificativas eleitorais; CONSIDERANDO que todas as mesas receptoras de votos são
hábeis a receberem, também, justificativas eleitorais; RESOLVE: Art. 1º CRIAR Mesas Receptoras
de Justificativas para funcionarem no primeiro turno das Eleições Municipais 2020 e Eleições para
Senado Federal, que serão realizados em 15/11/2020, nos seguintes endereços:
Mesa: 200 Sem Urna Tipo de mesa: Convencional
Endereço: RUA AMAZONITA, 1026N, TESSELE JÚNIOR, LUCAS DO RIO VERDE-MT
Local: 1180 - ESCOLA MUNICIPAL CECILIA MEIRELES
Mesa: 201 Sem Urna Tipo de mesa: Convencional
Endereço: AV. MATO GROSSO, 2191E, RIO VERDE, LUCAS DO RIO VERDE-MT
Local: 1031- ESCOLA ESTADUAL DOM BOSCO
E para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, mandou o Senhor Juiz Eleitoral
publicar o presente Edital, que vai afixado no local de costume e publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade, aos 14 (catorze) dias do mês de setembro do ano
de 2020. Eu, Marcela Ramalho Teixeira Muniz, Chefe do Cartório desta Zona, digitei, conferi e
subscrevo.
MARCELA RAMALHO TEIXEIRA MUNIZ
Chefe de Cartório

ATOS DA 23ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
LOCAIS DE VOTAÇÃO
EDITAL Nº 043/2020
DESIGNAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS SEÇÕES ELEITORAIS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020
O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO, Juiz(Juíza) da 23ª Zona Eleitoral,
COLÍDER/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 23ª Zona Eleitoral, com vistas ao pleito: ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2020 - primeiro turno e segundo turno, se houver.
Município: 89796 - COLÍDER
Local de Votação: 1040 - E.E.S.P.S.G. PROF. CLEONICE MIRANDA DA SILVA Endereço:
TRAVESSA DOS PARECIS 20 CENTRO
Seções: 16, 17, 212, 305, 333*.
Local de Votação: 1511 - ESCOLA ESTADUAL ANDRÉ ANTÔNIO MAGGI Endereço: AVENIDA
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Local de Votação: 1511 - ESCOLA ESTADUAL ANDRÉ ANTÔNIO MAGGI Endereço: AVENIDA
BORBA GATO, S/N, SETOR OESTE BAIRRO DA TORRE Seções: 18, 19, 280, 291, 303, 320,
323, 326, 328, 331, 332.
Local de Votação: 1163 - ESCOLA ESTADUAL CAFE NORTE Endereço: COMUNIDADE CAFE
NORTE ZONA RURAL
Seções: 42, 40*, 41*.
Local de Votação: 1023 - ESCOLA ESTADUAL CEL. ANTONIO PAES DE BARROS Endereço:
AV. AMAZONAS 100 BAIRRO DA TORRE
Seções: 7, 8, 9, 10, 157, 244, 306, 314, 319, 321.
Local de Votação: 1015 - ESCOLA ESTADUAL DE I E II GRAUS ARMANDO POMPEU DE
BARROS Endereço: RUA DO GOVERNADOR 815 CENTRO
Seções: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 26, 211, 213, 214, 245, 317.
Local de Votação: 1139 - ESCOLA ESTADUAL DE 01 GRAU NOVA GALILEIA Endereço:
COMUNIDADE JOSE REIS ZONA RURAL
Seções: 31, 32*, 33.
Local de Votação: 1147 - ESCOLA ESTADUAL DE 01 GRAU PALMITAL Endereço:
COMUNIDADE MARCO DE CIMENTO ZONA RURAL Seções: 34, 35*, 36*, 242*, 37, 38*, 39*,
158*.
Local de Votação: 1031 - ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ALZIRA MARIA DA SILVA
Endereço: RUA JURUENA 1078 SAGRADA FAMILIA
Seções: 11, 12, 13, 14, 15, 311.
Local de Votação: 1120 - ESCOLA MUNICIPAL ATALAIA Endereço: TRAVESSA COPACABANA
SN CENTRO Seções: 20, 21*, 25, 24*, 29, 30*.
Local de Votação: 1481 - ESCOLA MUNICIPAL FABIO RIBEIRO DA CRUZ
Endereço: TRAVESSA DOS BANDEIRANTES, ESQUINA COM A AV. JOSE LUIZ DA SILVA
CENTRO Seções: 195, 237, 241, 281, 292, 302, 308, 335, 310*.
Município: 89796 - COLÍDER
Local de Votação: 1112 - ESCOLA MUNICIPAL IVANIRA MOREIRA JUNGLOS Endereço: RUA
COXIPO S/N CENTRO
Seções: 27, 28, 284, 307, 334*.
Local de Votação: 1171 - ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA Endereço: TREVO OURO VERDE
TREVO OURO VERDE
Seções: 43, 44*, 45, 246*.
Local de Votação: 1538 - UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO - UNEMAT Endereço: RUA
COXIPÓ, 1422 JARDIM VANIA
Seções: 47, 46*, 220*, 330*.
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE COLÍDER
Endereço: Tav. Do Parecis, 86 - Centro
Seções: Mesa de Justificativas.
Município: 98698 - ITAÚBA
Local de Votação: 1058 - EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA Endereço: RUA
BARBARA MAX , SN, CENTRO
Seções: 288, 296, 300, 304, 309, 315, 336.
Local de Votação: 1031 - ESCOLA ESTADUAL PAPA JOAO PAULO II. Endereço: AV. BRASIL N
504 CENTRO
Seções: 73, 74*, 75, 76*, 77, 174*, 203, 249*, 278, 277*.
Município: 98752 - NOVA CANAÃ DO NORTE
Local de Votação: 1015 - ESCOLA ESTADUAL 1 E 2 GRAU NOVA CANAA. Endereço: RUA
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Local de Votação: 1015 - ESCOLA ESTADUAL 1 E 2 GRAU NOVA CANAA. Endereço: RUA
PARANA S/N CENTRO
Seções: 103, 102*, 104, 105*, 107, 106*, 109, 108*, 111, 151, 112*, 159, 160*, 163, 175*.
Local de Votação: 1040 - ESCOLA MUNICIPAL EDSON FERREIRA DE CARVALHO Endereço:
AV. SAO PAULO, S/N CENTRO
Seções: 110, 113, 114, 115, 116, 176, 313, 322, 329.
Local de Votação: 1112 - ESCOLA MUNICIPAL NOVO PARAISO Endereço: COMUNIDADE
NOVO PARAISO - VERANEIO ZONA RURAL Seções: 283, 294*, 318.
Local de Votação: 1090 - ESCOLA MUNICIPAL OURO BRANCO
Endereço: RUA NEWTON VIEIRA BARBOSA, SN DISTRITO OURO BRANCO Seções: 227, 243,
279, 312.
Local de Votação: 1074 - ESCOLA MUNICIPAL SAO MANUEL
Endereço: AV. BRASIL ESQ. COM RUA CUIABA DISTRITO COLORADO DO NORTE Seções:
149, 162*, 228, 232*, 275, 250*.
Município: 89826 - NOVA SANTA HELENA
Local de Votação: 1023 - E.E.P.G. GRACIA EDMUNDO ZEFERINO
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO DIST. SANTA HELENA S/N CENTRO Seções: 71, 72, 150, 173.
Local de Votação: 1040 - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PELISSARI Endereço: COMUNIDADE
ATLANTICA ZONA RURAL
Seções: 267, 266*.
Local de Votação: 1031 - ESCOLA MUNICIPAL DE I GRAU BRANCA DE NEVES Endereço: DR
BYRON O. DE ARAUJO DIST. SANTA HELENA S/N CENTRO
Município: 89826 - NOVA SANTA HELENA
Local de Votação: 1031 - ESCOLA MUNICIPAL DE I GRAU BRANCA DE NEVES Endereço: DR
BYRON O. DE ARAUJO DIST. SANTA HELENA S/N CENTRO Seções: 70, 204, 282, 301, 327
(*) 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
23ª Zona Eleitoral, COLÍDER/MT, foi publicado o presente Edital, que será afixado neste Cartório
Eleitoral no local de costume. Lavrado no Cartório da 23ª Zona Eleitoral/MT, aos 11 dia(s) do mês
de Setembro do ano 2020 (11/09/2020).
Eu MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO Juiz(Juíza) da 23ª Zona Eleitoral/MT, fiz digitar e assino.
MAURÍCIO ALEXANDRE RIBEIRO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
DECISÃO - OFÍCIO CIRCULAR 14/2020/CRE/TRE/MT - TRANSFERÊNCIA
TEMPORÁRIA DE ELEITORES - TTE. VOTO PRESOS PROVISÓRIOS. MENOR
INTERNADOS
Trata-se de procedimento aberto pela 25ª Zona Eleitoral para dar cumprimento ao constante no
Ofício Circular 14/2020/CRE/TRE/MT, peça inicial do SEI nº 05292.2020-2.
Por meio da referida missiva, o Corregedor Regional determinou que os Juízes Eleitorais
oficiassem as unidades de internação com o objetivo de obter informações sobre se elas possuem
os requisitos necessários para criação de Seção Eleitoral Especial, possibilitando, com isso, o voto
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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os requisitos necessários para criação de Seção Eleitoral Especial, possibilitando, com isso, o voto
dos presos e internados.
De forma colaborativa, a autoridade corregedora do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso TRE/MT encaminhou link do site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
para que os Juízes Eleitorais o tivessem como fonte para a consulta da existência de instituições
da espécie em cada circunscrição eleitoral.
A Corregedoria ainda autorizou que o Juiz Eleitoral oficiasse as unidades de internação por meio
do e-mail institucional do estabelecimento.
O Cartório Eleitoral trouxe o caso ao conhecimento do Juiz Eleitoral.
É o relato do necessário. Decido.
Conhece-se amplamente que na circunscrição da 25ª Zona Eleitoral, temos apenas duas unidades
prisionais que se enquadram nas características específicas para o tratamento da Transferência
Temporária de Eleitores, na espécie presos provisórios.
Trata-se do Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda/MT e a Cadeia Pública de Vila
Bela da Santíssima Trindade/MT.
Diante destas informações prévias, este magistrado expediu os Ofícios 217/2020 e 218/2020 (docsei nº 0192392 e 0192394) às respectivas unidades, solicitando o preenchimento de relatório para
a avaliação do atendimento dos requisitos necessários para a criação de Seção Eleitoral Especial
para votação pelos presos provisórios.
A serventia eleitoral certificou (sei-doc nº 0192419) o encaminhamento dos referidos documentos
no e-mail institucional de cada unidade de aprisionamento.
O Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda/MT, apesar de fora do prazo, se manifestou
por meio do Ofício 0377/2020-CDP/PL-MT (doc-sei nº 0194078).
Percebe-se que pelo relato apresentado na sua resposta, a unidade prisional Centro de Detenção
Provisória de Pontes e Lacerda/MT não atende os requisitos necessários para instalação de
seções especiais para votação pelos presos provisórios, mormente no que diz respeito às medidas
protetivas contra o contágio e a disseminação com o novo coronavírus (Covid-19).
Por parte da Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, este Juízo não recebeu
qualquer retorno, conforme certidão de doc-sei nº 0194154.
Diante do exposto, este Juiz Eleitoral não vislumbra qualquer possibilidade de instalação das
seções especiais eleitorais para a transferência temporária de eleitores, na espécie presos
provisórios, nas unidades prisionais Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda/MT e
Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nas Eleições 2020.
P.R.C.
Após juntada desta decisão ao SEI nº 05292.2020-2, arquive-se o presente procedimento.
Pontes e Lacerda-MT, 9 de setembro de 2020.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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
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. 3244

Cuiabá, terça-feira, 15 de setembro de 2020

28

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
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600107-04.2020.6.11.0026
REQUERENTE: FERNANDO CARLOS DA COSTA
Advogado do(a) REQUERENTE: DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - MT19909/O
REQUERIDO: DIRETORIO DO DEM DE NOVO SO JOAQUIM - MT
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de pedido de regularização de filiação partidária, com pedido de antecipação de tutela,
formulado por FERNANDO CARLOS DA COSTA, inscrição eleitoral nº 017157111805, visando o
cancelamento de sua filiação no Democratas - DEM de Novo São Joaquim-MT e manutenção da
filiação no Partido Liberal - PL daquele mesmo município.
O requerente alega, em síntese, que é pretenso candidato ao pleito de 2020 pelo PL, partido no
qual se filiou em 27/03/2020, sem que tal filiação foi cancelada em razão de indevida e não
consentida filiação ao DEM em 04/04/2020.
Apresentou certidão de histórico de filiação partidária do qual se extrai a seguinte informação:
filiado ao PL desde o dia 27/03/2020 e filiação ao DEM desde 04/04/2020, sendo está validada
pelo sistema de filiação.
Liminarmente, requer a suspensão da filiação ao DEM e manutenção da filiação ao PL.
É O RELATO. DECIDO.
O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe acerca dos requisitos necessários para a
concessão da Tutela Provisória de Urgência, vejamos:
Art. 300 A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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§1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução
ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§2° A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Passo a análise individual de cada requisito elencado no rol do artigo citado, para fins de
concessão da presente tutela.
Primeiramente, verifico que se encontra presente o requisito da probabilidade do direito, vez que o
autor de forma clara juntou inúmeros documentos que comprovam sua filiação ao PL. Bem como
demostrou que o DEM possui vários processos, envolvendo outros eleitores, nos quais restaram
configuradas indevidas inclusões de filiados.
Passo agora a análise do segundo requisito elencado no artigo 300 do Código de Processo Civil,
respectivamente ao perigo de dano, o qual encontra-se vastamente demonstrado, pelas seguintes
razões.
Conclui-se que a urgência alegada pelo autor é plenamente plausível, tendo em vista a
proximidade das convenções partidárias para escolha de candidatos para as eleições municipais
agendada para 15/09/2020.
Infere-se que cumulando ambos os requisitos aqui elencados, percebe-se que a tutela provisória
de urgência se faz necessária para evitar prejuízo relacionado aos direitos políticos em relação à
capacidade eleitoral passiva (concorrer a cargo eletivo).
Diante do exposto, com base no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, diante da
comprovação dos requisitos necessários, DEFIRO o pedido de Tutela Provisória de Urgência, para
manter válida e regular a filiação do requerente FERNANDO CARLOS DA COSTA, inscrição
eleitoral nº 017157111805 ao PL (a contar de 27/03/2020) e, consequentemente, suspendo sua
filiação ao DEM até decisão final neste processo.
Comunique-se o Representante do PL de Novo São Joaquim-MT do inteiro teor desta decisão.
Notifique-se o partido Democratas - DEM de Novo São Joaquim-MT, na pessoa de seu
representante legal, para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias.
Proceda-se a notificação por meio do endereço eletrônico cadastrado pelo partido na base de
dados da Justiça Eleitoral - Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público Eleitoral.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Nova Xavantina-MT, 11 de setembro de 2020.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 27ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 13/2020
O Excelentíssimo Senhor Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, Juiz da 27ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas Atribuições Legais, FAZ SABER a todos que o presente
Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que os órgãos partidários abaixo relacionados
prestaram DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS relativa ao
exercício de 2019, conforme constam nos autos abaixo indicados, facultando a qualquer
interessado, no prazo de 03 (três) dias contando da publicação do edital, a apresentação de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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interessado, no prazo de 03 (três) dias contando da publicação do edital, a apresentação de
impugnação na forma do disposto no art. 45, I, da Res. TSE 23.546/2017.
PORTO DOS GAÚCHOS/MT
Partido Político

Processo Nº

PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES

0600047-28.2020.6.11.0027

PP - PORTO DOS GAÚCHOS

0600043-88.2020.6.11.0027

NOVO HORIZONTE DO NORTE
Partido Político

Processo Nº

DEM - DEMOCRATAS(Exercício 2017; 2018; 2019)

0600054-20.2020.6.11.0027

TABAPORÃ/MT
Partido Político

Processo Nº

PL - Partido Liberal

0600049-95.2020.6.11.0027

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

INTIMAÇÕES
INTIMAÇÃO - MIGRAÇÃO DE PROCESSOS
O Exmo. Sr. Juliano Hermont Hermes da Silva, Juiz Eleitoral da 27ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais e na forma da lei, faz saber que os processos abaixo relacionados,
originariamente autuados no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos (SADP),
foram migrados para o Processo Judicial Eletrônico PJE, em cumprimento ao disposto na Portaria
TSE nº 247/2020 e Res. TRE-MT nº 2.469/2020:
Processos

Partes

0000007-13.2011.6.11.0027
Execução Fiscal

Procuradoria

Advogado
Regional

da

Fazenda Nacional da 1ª Região x
Juarez Praxedes de Freitas
Procuradoria

Regional

Agnaldo Valdir Pires
OAB-MS 9366

da

0000158-13.2010.6.11.0027

Fazenda Nacional da 1ª Região x

Execução Fiscal

Prestadora de Serviços Nativos do

_____

Interior e Comunicação LTDA
Ficam dessa forma, intimadas as respectivas partes e seus advogados para ratificarem o
cadastramento, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o disposto no art. 1º § 6º, inciso V,
da Portaria TSE nº 247/2020.
Dado e passado aos 14 dias do mês de setembro de 2020, nesta cidade de Juara. Eu,
...................... Felipe Malheiros Alvim, Chefe de Cartório, que o lavrei.
FELIPE MALHEIROS ALVIM
Chefe de Cartório

ATOS DA 28ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
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INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600051-62.2020.6.11.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT
Processo n. 0600051-62.2020.6.11.0028 - Classe PC
Assunto: Prestação de Contas, relativa ao Exercício de 2019, do Partido dos Trabalhadores - PT
de Porto Alegre do Norte/MT Advogado: Jorge Aldair Carvalho OAB/MT n. 15122/O
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos a prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores de Porto Alegre
do NorteMT, referente ao exercício de 2019;
2. A presente prestação de contas foi encaminhada à Justiça Eleitoral em 30 de junho de 2020,
portanto, dentro do prazo previsto no art. 32 da Lei n. 9.096/95;
3. Procedeu-se à análise preliminar da presente prestação de contas, tomando-se por base a
declaração de ausência de movimentação financeira e demais documentos e informações
constantes dos autos, observando-se os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95, Resolução/TSE n.
23.604/2019 e legislação eleitoral pertinente à matéria, destacando-se as seguintes ocorrências:
3.1. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação
financeira, adotando-se, portanto, o rito do art. 44, da Resolução TSE n. 23.604/2019, para análise
das contas;
3.2. Houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico do nome dos partidos e seus responsáveis
que apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos, em atendimento ao
disposto no artigo 44, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019;
3.3. Empreendida consulta ao sistema SPCA, no módulo extrato bancário, constatou-se a
existência de movimentações financeiras em de conta bancária do partido político, consistente no
resgate de aplicação e subsequente compensação de cheque emitida pela agremiação no valor de
R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em 07 de junho de 2019 (ID 2960955);
3.4 .Como forma de garantir a ampla defesa, o partido foi intimado a se manifestar a respeito da
divergência encontrada. Contudo, não foi apresentada explicação acerca dos valores apontados,
eis que o partido apresentou documento (ID 3436510) que demonstra o crédito de R$ 50,46
(cinquenta reais e quarenta e seis centavos) referente ao rendimento de aplicações financeiras,
mas não apresenta o débito apontado (R$ 280,00).
3.5. Diante da constatação de movimentação financeira, o Partido foi intimado para emendar a
inicial, apresentando prestação de contas com movimentação financeira que deveria ser
acompanhada dos documentos constantes no art. 29 da Resolução TSE. n. 23.546/2017.
3.6. A agremiação partidária apresentou petição, mas novamente se omitiu no dever de explicar
acerca dos valores apontados, alegando em resumo que as informações já haviam sido prestadas.
Deixou de apresentar a documentação exigida.
4. A agremiação não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício em pauta, conforme
demonstrativo consolidado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e constante nos autos
ID (2960360).
5. Da análise realizada na documentação até então apresentada, constata-se, que, não ocorreu
efetiva prestação de contas pelo partido político referente ao exercício de 2019, uma vez que não
apresenta qualquer informação acerca da movimentação financeira apontada, bem como não
apresentou documentos obrigatórios.
5. Em função dos exames realizados na presente prestação de contas, pondera-se pelo
julgamento de contas como não prestadas, por terem sido detectadas irregularidades capazes de
impedir a análise das contas.
Salvo melhor juízo, é o parece que submeto à consideração superior.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Salvo melhor juízo, é o parece que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 11 de setembro de 2020.
Marcela Gonçalves Motta Maia Analista Judiciário 28ª ZE Porto Alegre do Norte

ATOS DA 30ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600061-03.2020.6.11.0030
JUSTIÇA ELEITORAL 030ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600061-03.2020.6.11.0030 / 030ª ZONA
ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - COMISSAO PROVISORIA DE NOVA
NAZARE, FIORAVANTE DELLAI, GENECY CELESTINO DE SOUZA
REQUERIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do Partido Trabalhista Brasileiro PTB do Município de Nova
Nazaré/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 2993778).
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 3548800)
Manifestação ministerial favorável à aceitação da declaração de ausência de movimentação
financeira do órgão partidário (ID 3873464).
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 prestadas e aprovadas as contas do Partido Trabalhista
Brasileiro PTB, do Município de Nova Nazaré/MT, referente ao exercício financeiro de 2019.
Efetue o lançamento desta decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
As intimações deverão ser realizadas pelos meios de comunicações disponíveis, inclusive
whatsapp ou e-mail informados no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidária,
certificando-se posteriormente.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe e com
as providências de estilo.
Água Boa/MT, 11 de setembro de 2020.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2020 - n. 3244

Cuiabá, terça-feira, 15 de setembro de 2020

33

Água Boa/MT, 11 de setembro de 2020.
Jean Paulo Leão Rufino Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600060-18.2020.6.11.0030
JUSTIÇA ELEITORAL 030ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600060-18.2020.6.11.0030 / 030ª ZONA
ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA EM NOVA NAZARE - MT,
JOAO TEODORO FILHO, ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
REQUERIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do Partido da Social Democracia Brasileira PSDB do Município de
Nova Nazaré/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 2993756).
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 3547121)
Manifestação ministerial favorável à aceitação da declaração de ausência de movimentação
financeira do órgão partidário (ID 3858002).
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 prestadas e aprovadas as contas do Partido da Social
Democracia Brasileira PSDB, do Município de Nova Nazaré/MT, referente ao exercício financeiro
de 2019.
Efetue o lançamento desta decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
As intimações deverão ser realizadas pelos meios de comunicações disponíveis, inclusive
whatsapp ou e-mail informados no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidária,
certificando-se posteriormente.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe e com
as providências de estilo.
Água Boa/MT, 11 de setembro de 2020.
Jean Paulo Leão Rufino Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600059-33.2020.6.11.0030
JUSTIÇA ELEITORAL 030ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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JUSTIÇA ELEITORAL 030ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600059-33.2020.6.11.0030 / 030ª ZONA
ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE DO PARTIDO DA
MULHER BRASILEIRA - PMB, LOURISMAR ALVES DA COSTA, WILK FRANCA COSTA
REQUERIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
Vistos,
Trata-se de prestação de contas do Partido da Mulher Brasileira PMB do Município de Nova Nazaré
/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 3194400).
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 3538571).
Manifestação ministerial favorável à aceitação da declaração de ausência de movimentação
financeira do órgão partidário (ID 3857683).
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 prestadas e aprovadas as contas do Partido da Mulher
Brasileira PMB, do Município de Nova Nazaré/MT, referente ao exercício financeiro de 2019.
Efetue o lançamento desta decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
As intimações deverão ser realizadas pelos meios de comunicações disponíveis, inclusive
whatsapp ou e-mail informados no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidária,
certificando-se posteriormente.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe e com
as providências de estilo.
Água Boa/MT, 11 de setembro de 2020.
Jean Paulo Leão RufinoJuiz Eleitoral

PROCESSO 0600046-34.2020.6.11.0030
JUSTIÇA ELEITORAL 030ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600046-34.2020.6.11.0030 / 030ª ZONA
ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA EM AGUA BOA - MT, SANDRO LUCIO ALEIXO,
DOUGLAS VINICIUS ALEIXO
REQUERIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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REQUERIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do Partido Progressista PP do Município de Água Boa/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 3193531).
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 3545942)
Manifestação ministerial favorável à aceitação da declaração de ausência de movimentação
financeira do órgão partidário (ID 3857677).
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 prestadas e aprovadas as contas do Partido Progressista PP,
do Município de Água Boa/MT, referente ao exercício financeiro de 2019.
Efetue o lançamento desta decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
As intimações deverão ser realizadas pelos meios de comunicações disponíveis, inclusive
whatsapp ou e-mail informados no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidária,
certificando-se posteriormente.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe e com
as providências de estilo.
Água Boa/MT, 11 de setembro de 2020.
Jean Paulo Leão Rufino Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600044-64.2020.6.11.0030
JUSTIÇA ELEITORAL 030ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600044-64.2020.6.11.0030 / 030ª ZONA
ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
REQUERENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT, JOSE ARI
ZANDONA, ALCEU PENTEADO JUNIOR
REQUERIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do Partido Democratas DEM do Município de Água Boa/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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Publicado o edital 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 3193512).
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 3539190
Manifestação ministerial favorável à aceitação da declaração de ausência de movimentação
financeira do órgão partidário (ID 3857391).
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 prestadas e aprovadas as contas do Partido Democratas DEM,
do Município de Água Boa/MT, referente ao exercício financeiro de 2019.
Efetue o lançamento desta decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
As intimações deverão ser realizadas pelos meios de comunicações disponíveis, inclusive
whatsapp ou e-mail informados no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidária,
certificando-se posteriormente.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe e com
as providências de estilo.
Água Boa/MT, 11 de setembro de 2020.
Jean Paulo Leão Rufino Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600015-14.2020.6.11.0030
JUSTIÇA ELEITORAL 030ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600015-14.2020.6.11.0030 / 030ª ZONA
ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO DEMOCRATAS - DEM RESPONSÁVEL: RAQUEL
PONTES
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE VICTOR GUIMARAES - MT25803/O Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: JOSE VICTOR GUIMARAES - MT25803/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do Partido Democratas DEM do Município de Nova Nazaré/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 1454623).
Posteriormente foi certificada a ausência de movimentação financeira, de recebimento de recursos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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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 3528916)
Manifestação ministerial favorável à aceitação da declaração de ausência de movimentação
financeira do órgão partidário (ID 3857370).
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 prestadas e aprovadas as contas do Partido Democratas DEM,
do Município de Nova Nazaré/MT, referente ao exercício financeiro de 2019.
Efetue o lançamento desta decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
As intimações deverão ser realizadas pelos meios de comunicações disponíveis, inclusive
whatsapp ou e-mail informados no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidária,
certificando-se posteriormente.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe e com
as providências de estilo.
Água Boa/MT, 11 de setembro de 2020.
Jean Paulo Leão RufinoJuiz Eleitoral

PROCESSO 0600012-59.2020.6.11.0030
JUSTIÇA ELEITORAL 030ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600012-59.2020.6.11.0030 / 030ª ZONA
ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO EM AGUA
BOA-MT
Advogado do(a) REQUERENTE: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do Partido Socialista Brasileiro PSB do Município de Água Boa
/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 1471309).
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
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. 3244

Cuiabá, terça-feira, 15 de setembro de 2020

38

Parecer técnico emitido, opinando pela aceitação da declaração de ausência de movimentação
financeira (ID 3547394)
Manifestação ministerial favorável à aceitação da declaração de ausência de movimentação
financeira do órgão partidário (ID 3873291).
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 prestadas e aprovadas as contas do Partido Socialista
Brasileiro PSB, do Município de Água Boa/MT, referente ao exercício financeiro de 2019.
Efetue o lançamento desta decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
As intimações deverão ser realizadas pelos meios de comunicações disponíveis, inclusive
whatsapp ou e-mail informados no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidária,
certificando-se posteriormente.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe e com
as providências de estilo.
Água Boa/MT, 11 de setembro de 2020.
Jean Paulo Leão Rufino Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600002-15.2020.6.11.0030
JUSTIÇA ELEITORAL 030ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600002-15.2020.6.11.0030 / 030ª ZONA
ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA EM AGUA BOA
REQUERIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do Partido da Social Democracia Brasileira PSDB do Município de
Água Boa/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 1471334).
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 3526434)
Manifestação ministerial favorável à aceitação da declaração de ausência de movimentação
financeira do órgão partidário (ID 3856977).
É o necessário.
Decido.
Os documentos que instruíram os autos pela Justiça Eleitoral corroboram a afirmação inicial do
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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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 prestadas e aprovadas as contas do Partido da Social
Democracia Brasileira PSDB, do Município de Água Boa/MT, referente ao exercício financeiro de
2019.
Efetue o lançamento desta decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
As intimações deverão ser realizadas pelos meios de comunicações disponíveis, inclusive
whatsapp ou e-mail informados no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidária,
certificando-se posteriormente.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe e com
as providências de estilo.
Água Boa/MT, 11 de setembro de 2020.
Jean Paulo Leão Rufino Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600073-17.2020.6.11.0030
JUSTIÇA ELEITORAL 030ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA BOA MT
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600073-17.2020.6.11.0030 / 030ª ZONA ELEITORAL DE ÁGUA
BOA MT
REPRESENTANTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT
Advogado do(a) REPRESENTANTE: ALEXANDRE CESAR LUCAS - MT15026/O
REPRESENTADO: MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO
Trata-se de REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada pelo DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO DEMOCRATAS DEM do Município de Água Boa/MT contra MARIANO
KOLANKIEWICZ FILHO, na qual se almeja a cessão imediata das propagandas supostamente
ilícitas em sede de liminar e a condenação do requerido por propaganda eleitoral antecipada,
alegando ofensa ao disposto no artigo 36, da Lei das Eleições.
Vieram os autos conclusos para deliberação acerca do pedido de urgência.
Analisando os elementos de informação que acompanham a representação, em sede de cognição
preliminar não se constatou, de plano, ofensa ao disposto na Lei 9.504/97.
A parte requerente, em um primeiro momento, colaciona na petição inicial três imagens sendo a
primeira aparentemente um print extraído do perfil de rede social do requerido onde se vê uma
montagem como a foto do suposto pré-candidato com a frase O novo para um novo tempo .
Outrossim, é trazido aos autos, na sequência, uma foto a qual o requerente aponta como possível
coligação e, por fim, uma imagem alegando violação ao artigo 40, da Lei 9.504/97, em razão do
punho cerrado com a bandeira brasileira estampada.
Analisemos de forma apartada cada uma das imagens acima mencionadas: A primeira imagem
não se enquadra em propaganda antecipada irregular por não se observar qualquer pedido
explícito de voto, o que é condição mister para sua configuração. Vê-se jurisprudência do TSE
neste sentido:
[...] Propaganda eleitoral antecipada. Art. 36-A da Lei nº 9.504/97. Pedido explícito de votos.
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[...] Propaganda eleitoral antecipada. Art. 36-A da Lei nº 9.504/97. Pedido explícito de votos.
Ausência. [...]
1. A veiculação de expressões e frases com clara intenção de promover a reeleição de candidato,
mas sem pedido explícito de votos, não encontra vedação na norma. [...]
(Ac. de 7.2.2019 no REspe nº 2564, rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto.)
Ainda sobre a mesma imagem, embora no print aparenta a postagem ter sido replicada pelo perfil
de rede social do requerido, o autor não colacionou importante requisito da petição inicial, qual seja
o endereço da postagem, nos termos do artigo 17, III, da Resolução TSE 23.608/2019; Já a
segunda imagem trazida, uma foto com figuras políticas do município de Água Boa alinhados em
postura de aparente consenso, segundo o requerente demonstrando suposta coligação,
novamente não há qualquer alusão a pedido explícito de voto, que demonstre incidência do artigo
36, da Lei 9.504/97. Outrossim, não ficou demonstrado onde houve divulgação da foto, tampouco a
identificação do endereço da postagem, requisito já mencionado alhures, no item 1; Por fim, na
terceira imagem o autor alega infringência ao artigo 40, da Lei 9.504/97, por constar na montagem
a bandeira nacional do Brasil pintada em um punho cerrado. No entanto, além de novamente não
haver qualquer indicação do endereço da divulgação, de acordo com o artigo 17, III, da Resolução
TSE 23.608/2019, o uso da bandeira nacional não configura a conduta prevista no artigo 40 e a
jurisprudência do TSE já se manifestou neste sentido:
Eleições 2012. Recurso especial. Ação penal. Art. 40 da Lei 9.504/97. Condenação nas instâncias
ordinárias. Uso, nos panfletos de campanha de candidato a prefeito, de insígnias do município
acompanhadas do nome da prefeitura. Conduta atípica. Recurso especial ao qual se dá
provimento para julgar improcedente a ação penal e absolver o recorrente. [...] 3. Este Tribunal, ao
responder à Consulta 1.271, de relatoria do eminente Ministro Caputo Bastos - DJ de 8.8.2006,
asseverou que os símbolos nacionais, estaduais e municipais (nos quais se incluem a bandeira e o
brasão) não vinculam o candidato à Administração - ação que o Legislador quis evitar e punir ao
editar o art. 40 da Lei das Eleições -, pois não estão ligados a ela, e sim ao povo, sendo, portanto,
lícito o seu uso em propagandas eleitorais. 4. (...) 5. Ademais, de acordo com o art. 40 da Lei 9.504
/97, constitui crime o uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadas ou
semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia
mista. É entendimento da doutrina e deste Tribunal que a disposição da norma visa a coibir os
abusos decorrentes da associação de certa candidatura a determinado órgão de governo - no
sentido de Administração -, porque o eleitor associaria o candidato às ações estatais, o que levaria
à quebra da igualdade que deve haver entre os participes do pleito (José Jairo Gomes. Crimes
Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. São Paulo: Atlas, 2016, p. 243, e REspe 21.290/SP, ReI. Min.
Fernando Neves, DJ de 19.9.2003). 6. Na espécie, o termo Prefeitura do lpojuca, utilizado nos
panfletos de campanha, não se assemelha nem está associado a qualquer frase ou expressão
empregada por órgão de governo para identificar uma Administração. A Prefeitura de Ipojuca é
uma estrutura do Governo Municipal e, embora, por óbvio, esta expressão esteja presente nos
documentos oficiais, nas publicidades institucionais etc., não pode ser confundida com a marca de
determinada gestão, de forma a vincular o candidato aos feitos que esta realizou.[...]
(Ac de 21.8.2018 no REspe 3893, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho.)
Ultrapassada a análise sobre as imagens, passemos à análise do vídeo colacionado. O pretenso
pré-candidato faz uso da mídia para evidenciar suas características pessoais, menciona projetos e
propostas, sem se ater a destrinchá-los. O autor destaca trechos do vídeo como estou aqui à sua
disposição , a minha especialidade é cuidar de gente, da nossa gente, e disso, você sabe que eu
entendo .

Outra vez deve-se reafirmar que não houve infração à legislação eleitoral, em especial ao artigo
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Outra vez deve-se reafirmar que não houve infração à legislação eleitoral, em especial ao artigo
36, da Lei das Eleições, haja vista ser possível a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais do suposto pré-candidato, sem pedido explícito de voto, como o que pode se
observar na mídia.
Sobre a propaganda antecipada, urge trazer entendimento doutrinário, tendo em vista o tema não
raras as vezes ser tão controverso. Ressalta-se que o trecho não observa a data atualizada
conforme a Emenda Constitucional 107 para propaganda antecipada, por a publicação do livro ter
sido anterior a promulgação da EC:
Essa constatação de Kuhn se aplica totalmente à questão da pré-campanha eleitoral
implementada pela Lei nº 13.165/2015, que introduziu o artigo 36-A na Lei nº 9.504/97. Numa
apertada síntese, malgrado a campanha eleitoral propriamente dita se iniciar em 15 de agosto do
ano eleitoral, antes disso é possível que candidatos, ainda que não formalmente registrados
perante a Justiça Eleitoral, se declarem assim e passem a praticar atos próprios de campanha na
pretensão da captação lícita do apoio do eleitorado, sendo proibido apenas o pedido explícito de
voto.
(Hermenêutica, Jurisdição Constitucional e Direito Eleitoral / Org. Helio Deivid Amorim Maldonado,
Belo Horizonte: IDDE, 2020. p. 45/46)
Na mesma toada, a jurisprudência do TSE reforça a necessidade ímpar do preenchimento do
requisito pedido explícito de voto , abaixo transcrição de emenda importante sobre a questão:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ÁUDIO. DIVULGAÇÃO POR CARRO DE SOM,
REDES SOCIAIS E MENSAGENS VIA WHATSAPP. PEDIDO DE VOTO. AUSÊNCIA. ART. 36-A
DA LEI 9.504/97. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.
1. Propaganda extemporânea caracteriza-se apenas na hipótese de pedido explícito de voto, nos
termos do art. 36-A da Lei 9.504/97 e de precedentes desta Corte.
2. Extrai-se da moldura fática do aresto do TRE/SE que os recorridos limitaram-se a divulgar áudio
- por meio de carro de som, redes sociais e mensagens via WhatsApp - com o seguinte teor: "[ ... ]
seu irmão vai ser prefeito e você nosso deputado, Luciano meu amigo, Itabaiana está contigo e
Deus está do nosso lado [...]" (fI. 67v).
3. Agravo regimental desprovido.
(AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 43-46. 2016.6.25.0009.
Relator: Ministro Jorge Mussi. 26/06/2018.)
Neste sentido, não ficando consubstanciado a afronta à legislação eleitoral, deve-se primar pela
liberdade de expressão na análise de campanhas e pré-campanhas, por esse ser um princípio
geral que perpassa o processo eleitoral.
Boa parte das normas eleitorais, incluídas as relativas às limitações temporais nas campanhas, a
divulgação de pesquisas eleitorais, a propaganda política, o acesso aos meios de comunicação
durante os pleitos, os gastos eleitorais e o financiamento de campanhas, deve ser revisitada e
reinterpretada na perspectiva de concretização/densificação do princípio da liberdade de
expressão.
(Carvalho Neto, Tarcisio Vieira de. Liberdade de expressão e propaganda eleitoral: reflexões
jurídicas a partir da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral/ Belo Horizonte: Fórum, 2020. p.
77)
De igual modo, a petição da parte requerente não é instruída com o requisito trazido pela
Resolução TSE 23.608, qual seja o endereço onde foi veiculada a postagem de vídeo, limitando-se
a afirmar que houve divulgação da mídia nas redes sociais e aplicativos de mensagens.
Isto posto, por não vislumbrar nos elementos que me foram trazidos a existência de pedido
explícito de votos e, em razão de as referidas divulgações realizadas em redes sociais estarem
sendo veiculadas, por ora, nos limites estabelecidos pelo art. 36-A, da Lei das Eleições, com
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explícito de votos e, em razão de as referidas divulgações realizadas em redes sociais estarem
sendo veiculadas, por ora, nos limites estabelecidos pelo art. 36-A, da Lei das Eleições, com
redação dada pela Lei nº. 13.165/2015, INDEFIRO a medida liminar requerida.
Intime-se o representante.
Cite-se o representado na forma do art. 18, da Resolução nº. 23.608/2019, para apresentar defesa
por intermédio de advogado no prazo de 2 (dois) dias.
Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação da defesa, vistas ao Ministério Público Eleitoral,
nos termos do art. 19, da Resolução nº. 23.608/2019, para emissão de parecer no prazo de 1 (um)
dia.
Transcorrido o aludido prazo, sem ou com parecer, conclusos, na forma dos artigos 19 e 20 do
mesmo ato normativo.
Água Boa - MT, 11 de setembro de 2020.
Jean Paulo Leão Rufino
Juiz Eleitoral

ATOS DA 31ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0000084-29.2019.6.11.0031
JUSTIÇA ELEITORAL 031ª ZONA ELEITORAL DE CANARANA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0000084-29.2019.6.11.0031 / 031ª ZONA
ELEITORAL DE CANARANA MT
RESPONSÁVEL: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - MUNICIPAL
SENTENÇA Vistos etc.
O Partido apresentou, por meio do presente procedimento, para fins de regularização, a Prestação
de Contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros para campanha das Eleições
de 2018.
As contas foram apresentadas fora do prazo, mas não houve impugnação por quem quer que seja.
Em relatório técnico, o chefe de cartório opinou pela aprovação das contas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
É breve o relatório. Decido.
Foram entregues com a prestação de contas, os documentos exigidos na Resolução TSE n.º
23.553/2017 e na Lei n.º 9.504/97, sendo aplicado o rito ordinário para o seu processamento.
O partido apresentou os documentos exigidos no art. 67 da Resolução TSE 23.553/2017, bem
como, sendo verificadas impropriedades consistentes no atraso da entrega da prestação de contas
eleitorais. Além disso, foi verificado que não houve a solicitação de emissão de recibos de doação,
assim como ausência de recebimento de recursos provenientes do Fundo Partidário no exercício
em apreço.
Ante o exposto, nos termos do art. 30 da Lei 9.504/97 c/c art. 77, II, da Res. TSE 23.553/17, julgo
APROVADAS, COM RESSALVAS, AS CONTAS do PSC - PARTIDO SOCIAL CRISTÃO EM
RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT, relativamente às Eleições Gerais de 2018.
Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.
Comunique-se aos setores competentes para fins de regularização da inadimplência.
Cumpra-se. Transitado em julgado, arquive-se.
Canarana-MT, 14 de setembro de 2020.
Conrado Machado Simão
Juiz Eleitoral

ATOS
DA 32ª ZONA ELEITORAL
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ATOS DA 32ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600060-12.2020.6.11.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600060-12.2020.6.11.0032 / 032ª ZONA
ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO RESPONSÁVEL: AGENOR VIEIRA
DE ANDRADE NETO, WILSON CESAR VALLIM
Advogado: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - MT8094/O
Sentença
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, do município de Marcelândia/MT referente ao exercício financeiro
de 2019.
Publicado o edital para impugnação das contas, id 3692525, transcorreu in albis o prazo.
Realizada a análise conclusiva, sobreveio parecer no qual a unidade técnica opina pelo
reconhecimento das contas para que sejam julgadas como prestadas e aprovadas id 3884062.
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna pela
aprovação das contas apresentadas, id 4033347.
É o relatório. Decido.
É de se frisar que emana do preceito constitucional (art. 17, III) a obrigação dos partidos políticos
de prestar contas à justiça Eleitoral, assunto este disciplinado na Lei nº 9.096/1995.
Por sua vez, o artigo 32, § 4º, da referida norma, dispõe que o partido político que não tenha
recebido fundo partidário, não tenha movimentado quantia em dinheiro ou tido outras espécies de
gastos, ainda que estimáveis em dinheiro, está desobrigado de apresentar prestação de contas
formal, podendo, somente, apresentar declaração firmada pelos responsáveis pela agremiação
partidária de ausência de movimento financeira:
No caso em tela, visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu cotas do
fundo partidário no exercício em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro,
e ainda, não há registro de recebimento de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, inexistindo
qualquer irregularidade ou impropriedade que obste a aprovação das contas.
Ante os fundamentos expostos, com fulcro no art. 44, VIII, a , da Res. TSE n.º 23.604/2019, acolho
o parecer do Ministério Público Eleitoral e diante da regularidade da Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, do
município de Marcelândia/MT, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas do partido.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público
Transitado em julgado, proceda-se ao registro do julgamento no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Após, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os presentes autos.
Cláudia-MT, 11 de setembro de 2020.
Thatiana dos Santos
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600057-57.2020.6.11.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600057-57.2020.6.11.0032 / 032ª ZONA
ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: P.M.D.B - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
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REQUERENTE: P.M.D.B - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
RESPONSÁVEL: SILAS DE OLIVEIRA REZENDE, ANSELMO ARANTES INTERESSADO:
JOSOEL DO PRADO ANDRADE, MARCUS VINICIUS SAMPAIO
Advogado: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - MT8094/O
Sentença
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo partido
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (antigo PMDB), do município de Marcelândia
/MT referente ao exercício financeiro de 2019.
Publicado o edital para impugnação das contas, id 3692855, transcorreu in albis o prazo.
Realizada a análise conclusiva, sobreveio parecer no qual o analista opina pelo reconhecimento
das contas para que sejam julgadas como prestadas e aprovadas id 3876003.
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna pela
aprovação das contas apresentadas, id 4034454.
É o relatório. Decido.
É de se frisar que emana do preceito constitucional (art. 17, III) a obrigação dos partidos políticos
de prestar contas à justiça Eleitoral, assunto este disciplinado na Lei nº 9.096/1995.
Por sua vez, o artigo 32, § 4º, da referida norma, dispõe que o partido político que não tenha
recebido fundo partidário, não tenha movimentado quantia em dinheiro ou tido outras espécies de
gastos, ainda que estimáveis em dinheiro, está desobrigado de apresentar prestação de contas
formal, podendo, somente, apresentar declaração firmada pelos responsáveis pela agremiação
partidária de ausência de movimento financeira:
No caso em tela, visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu cotas do
fundo partidário no exercício em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro,
e ainda, não há registro de recebimento de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, inexistindo
qualquer irregularidade ou impropriedade que obste a aprovação das contas.
Ante os fundamentos expostos, com fulcro no art. 44, VIII, a , da Res. TSE n.º 23.604/2019, acolho
o parecer do Ministério Público Eleitoral e diante da regularidade da Declaração de Ausência de
Movimentação

de

Recursos

apresentada

pelo

partido

MOVIMENTO

DEMOCRÁTICO

BRASILEIRO - MDB (antigo PMDB), do município de Marcelândia/MT, julgo PRESTADAS e
APROVADAS as contas do partido, referente ao exercício financeiro de 2019.
Ressalta-se que deve o Partido providenciar a alteração de seus dados cadastrais junto a Receita
Federal do Brasil.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público
Transitado em julgado, proceda-se ao registro do julgamento no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Após, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os presentes autos.
Cláudia-MT, 11 de setembro de 2020.
Thatiana dos Santos
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600056-72.2020.6.11.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600056-72.2020.6.11.0032 / 032ª ZONA
ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CLAUDIA - MT - MUNICIPAL RESPONSÁVEL:
EROCI DA SILVA, VARLI FATIMA CASSINI DE ASSIS INTERESSADO: EVERTON NEULS DA
SILVA
Advogado: JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - MT21114/O
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Advogado: JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - MT21114/O
Sentença
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO
SOCIAL LIBERAL PSL, do município de Cláudia/MT referente ao exercício financeiro de 2019.
Publicado o edital para impugnação das contas, id 3522322, transcorreu in albis o prazo.
Realizada a análise conclusiva, sobreveio parecer no qual a unidade técnica opina pelo
reconhecimento das contas para que sejam julgadas como prestadas e aprovadas id 3736539.
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna pela
aprovação das contas apresentadas, id 3989670.
É o relatório. Decido.
É de se frisar que emana do preceito constitucional (art. 17, III) a obrigação dos partidos políticos
de prestar contas à justiça Eleitoral, assunto este disciplinado na Lei nº 9.096/1995.
Por sua vez, o artigo 32, § 4º, da referida norma, dispõe que o partido político que não tenha
recebido fundo partidário, não tenha movimentado quantia em dinheiro ou tido outras espécies de
gastos, ainda que estimáveis em dinheiro, está desobrigado de apresentar prestação de contas
formal, podendo, somente, apresentar declaração firmada pelos responsáveis pela agremiação
partidária de ausência de movimento financeira:
No caso em tela, visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu cotas do
fundo partidário no exercício em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro,
e ainda, não há registro de recebimento de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, inexistindo
qualquer irregularidade ou impropriedade que obste a aprovação das contas.
Ante os fundamentos expostos, com fulcro no art. 44, VIII, a , da Res. TSE n.º 23.604/2019, acolho
o parecer do Ministério Público Eleitoral e diante da regularidade da Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos apresentada pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL PSL do município de
Cláudia/MT, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas do partido.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, proceda-se ao registro do julgamento no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Após, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os presentes autos.
Cláudia-MT, 11 de setembro de 2020.
Thatiana dos Santos
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600054-05.2020.6.11.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600054-05.2020.6.11.0032 / 032ª ZONA
ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS - CLÁUDIA/MT,
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL- PROS RESPONSÁVEL: AGNE MONTEBELLO
GAYA BORSARI, JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA, MARCELO GONCALVES PADILHA
RESPONSÁVEL: FRANCISCO EDSON MOREIRA DOS SANTOS
Advogado: ROBERTO MACHADO - MT11701/O
DECISÃO
Trata-se da análise da petição id 3585073 em que o Sr. Francisco Edson Moreira dos Santos
informa não ser mais filiado ao Partido Republicano da Ordem Social de Cláudia, razão pela qual
não é pessoa habilitada para apresentar a prestação de contas - Exercício 2019.
A resolução que rege a matéria (Res. TSE nº 23.604/2019) estabelece em seu art. 30, I, alínea b ,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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A resolução que rege a matéria (Res. TSE nº 23.604/2019) estabelece em seu art. 30, I, alínea b ,
que encerrado o prazo para apresentação das contas o Cartório deve, mediante determinação
judicial, "cientificar o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções
equivalentes e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da apresentação das
contas."
Extrai-se que não há determinação para que os cientificados apresentem as contas mas para que
tomem conhecimento da sua omissão, diferente do que dispõe a alínea a do mesmo artigo que
determina a notificação dos responsáveis para que seja suprida a omissão no prazo de 72 (setenta
e duas) horas.
Dessa forma, em atenção ao normativo vigente, o Cartório da 32ª ZE, com fulcro no documento
juntado id 2615738 - Relação de Membros de Órgão Diretivo, extraído do Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP3, cientificou o requerente uma vez que ele
consta como um dos presidentes do Partido em comento no ano de 2019.
Em que pese a alegação do peticionante de desfiliação ao partido ter ocorrido há muito tempo
descabe tal análise nestes autos, visto que as informações relativas às comissões municipais dos
partidos políticos são de ordem interna e de responsabilidade dos órgãos estaduais. Sequer há na
legislação eleitoral norma que determine que o presidente seja necessariamente filiado ao partido
político.
Na situação apresentada, diante da ausência das prestações de contas e não sendo o peticionante
responsável pela sua entrega, os autos devem prosseguir em seu regular trâmite.
Assim, com fulcro nas informações extraídas do Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias e no art. 30 da Resolução TSE nº 23.604/2019 INDEFIRO o pedido do peticionante
mantendo-o como parte integrante dos presente autos.
Diante da falta de apresentação das contas pelos responsáveis, que não se confunde com a figura
do peticionante, determino a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário ao Partido
Republicano da Ordem Social do município de Cláudia.
Registre-se a suspensão no Sistema de Contas.
Prossiga o feito nos termos do art. 30, inciso IV da Res. TSE nº 23.604/2019.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cláudia, 11 de setembro de 2020.
Thatiana dos Santos
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600061-94.2020.6.11.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600061-94.2020.6.11.0032 / 032ª ZONA
ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL - MARCELANDIA - MT - MUNICIPAL
RESPONSÁVEL: CRISTIANE BULGARELLI PADOVANI, PABLO JUNIOR DE SOUSA Advogado:
ISRAEL BULGARELLI GRELAK - MT22540/O
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA, AECIO GUERINO DE
SOUZA RODRIGUES, ULYSSES LACERDA MORAES
DECISÃO
Trata-se da análise da petição id 3527631 em que o Sr. Pablo Junior de Sousa e a Sra. Cristiane
Bulgarelli Padovani requerem suas exclusões do polo ativo da presente prestação de contas, sob a
alegação de que não são mais filiados ao Partido Social Liberal do Município de Marcelândia e, por
isso, não conseguem mais acessar o Sistema de Prestação de Contas Anuais para geração da
documentação necessária à apresentação das contas.
A resolução que rege a matéria (Res. TSE nº 23.604/2019) estabelece em seu art. 30, I, alínea b ,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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A resolução que rege a matéria (Res. TSE nº 23.604/2019) estabelece em seu art. 30, I, alínea b ,
que encerrado o prazo para apresentação das contas o Cartório deve, mediante determinação
judicial, "cientificar o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções
equivalentes e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da apresentação das
contas."
Extrai-se que não há determinação para que os cientificados apresentem as contas mas para que
tomem conhecimento da omissão da apresentação das contas, diferente do que dispõe a alínea a
do mesmo artigo que determina a notificação dos responsáveis para que seja suprida a omissão
no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
Dessa forma, em atenção ao normativo vigente, o Cartório da 32ª ZE, com fulcro no documento
juntado id 2615738 - Relação de Membros de Órgão Diretivo, extraído do Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP3, cientificou os peticionantes uma vez que
constam presidente e tesoureiro do partido no ano de 2019 até 31/5/2020.
Em que pese a alegação dos peticionantes de desfiliação ao partido ter ocorrido, descabe tal
análise nestes autos, visto que as informações relativas às comissões municipais dos partidos
políticos são de ordem interna e de responsabilidade dos órgãos estaduais. Sequer há na
legislação eleitoral norma que determine que o presidente seja necessariamente filiado ao partido
político.
Na situação apresentada, diante da ausência das prestações de contas e não sendo os
peticionantes responsáveis pela sua entrega, os autos devem prosseguir em seu regular trâmite.
Assim, com fulcro nas informações extraídas do Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias e no art. 30 da Resolução TSE nº 23.604/2019 INDEFIRO o pedido dos peticionantes
mantendo-os como partes integrante dos presente autos.
Diante da falta de apresentação das contas pelos responsáveis, que não se confunde com a figura
dos peticionantes, determino a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário ao Partido
Social Liberal do município de Marcelândia.
Registre-se a suspensão no Sistema de Contas.
Prossiga o feito nos termos do art. 30, inciso IV da Res. TSE nº 23.604/2019.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cláudia, 11 de setembro de 2020.
Thatiana dos Santos
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600062-79.2020.6.11.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600062-79.2020.6.11.0032 / 032ª ZONA
ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO RESPONSÁVEL: ROSIVON
VIEIRA DA SILVA
RESPONSÁVEL: JOSE HENRIQUE QUIEL
Advogado: ISRAEL BULGARELLI GRELAK - MT22540/O
DECISÃO
Trata-se da análise da petição id 353519308 em que o Sr. José Henrique Quiel requer sua
exclusão do polo ativo da presente prestação de contas, sob a alegação de que não é mais filiados
ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do Município de Marcelândia e, por isso, não consegue
mais acessar o Sistema de Prestação de Contas Anuais para geração da documentação
necessária à apresentação das contas.
A resolução que rege a matéria (Res. TSE nº 23.604/2019) estabelece em seu art. 30, I, alínea b ,
que encerrado o prazo para apresentação das contas o Cartório deve, mediante determinação
judicial, " notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou a declaração
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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judicial, " 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."
Extrai-se dos autos que o requerente é o atual tesoureiro da agremiação partidária em epígrafe,
motivo pelo qual o Cartório da 32ª ZE, com fulcro no documento juntado id 2619864 - Relação de
Membros de Órgão Diretivo, extraído do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias SGIP3, notificou o peticionante para suprir a omissão.
No que tange à alegação do peticionante de desfiliação ao partido ter ocorrido, descabe tal análise
nestes autos, visto que as informações relativas às comissões municipais dos partidos políticos
são de ordem interna e de responsabilidade dos órgãos estaduais. Sequer há na legislação
eleitoral norma que determine que o presidente ou tesoureiro sejam necessariamente filiados ao
partido político.
Na situação apresentada, diante da ausência das prestações de contas e sendo o peticionante um
dos responsáveis pela sua entrega, a rigor do que consta na certidão da composição partidária
extraída do sistema SGIP cujo preenchimento é de responsabilidade do órgão estadual, os autos
devem prosseguir em seu regular trâmite.
Assim, com fulcro nas informações extraídas do Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias e no art. 30 da Resolução TSE nº 23.604/2019 INDEFIRO o pedido do peticionante
mantendo-o como parte integrante dos presentes autos.
Diante da falta de apresentação das contas pelos responsáveis, determino a suspensão do
repasse de cotas do fundo partidário ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de
Marcelândia.
Registre-se a suspensão no Sistema de Contas.
Prossiga o feito nos termos do art. 30, inciso IV da Res. TSE nº 23.604/2019.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cláudia, 11 de setembro de 2020.
Thatiana dos Santos
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600053-20.2020.6.11.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600053-20.2020.6.11.0032 / 032ª ZONA
ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: PP PARTIDO PROGRESSISTA RESPONSÁVEL: FRANCISCO EDSON
MOREIRA DOS SANTOS, CLARA ELEINE ALBUQUERQUE PORTES TONELLI
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTO MACHADO - MT11701/O
Sentença
Vistos etc.
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada pelo partido
PROGRESSISTAS - PP -, do município de Cláudia/MT referente ao exercício financeiro de 2019.
Publicado o edital para impugnação das contas, id 3681527, transcorreu in albis o prazo.
Realizada a análise conclusiva, sobreveio parecer no qual o analista opina pelo reconhecimento
das contas para que sejam julgadas como prestadas e aprovadas id 3884096.
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet pugna pela
aprovação das contas apresentadas, id 4034027.
É o relatório. Decido.
É de se frisar que emana do preceito constitucional (art. 17, III) a obrigação dos partidos políticos
de prestar contas à justiça Eleitoral, assunto este disciplinado na Lei nº 9.096/1995.
Por sua vez, o artigo 32, § 4º, da referida norma, dispõe que o partido político que não tenha
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Por sua vez, o artigo 32, § 4º, da referida norma, dispõe que o partido político que não tenha
recebido fundo partidário, não tenha movimentado quantia em dinheiro ou tido outras espécies de
gastos, ainda que estimáveis em dinheiro, está desobrigado de apresentar prestação de contas
formal, podendo, somente, apresentar declaração firmada pelos responsáveis pela agremiação
partidária de ausência de movimento financeira:
No caso em tela, visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu cotas do
fundo partidário no exercício em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro,
e ainda, não há registro de recebimento de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, inexistindo
qualquer irregularidade ou impropriedade que obste a aprovação das contas.
Ante os fundamentos expostos, com fulcro no art. 44, VIII, a , da Res. TSE n.º 23.604/2019, acolho
o parecer do Ministério Público Eleitoral e diante da regularidade da Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos apresentada pelo partido PROGRESSISTAS - PP -, do município de
Cláudia/MT, julgo PRESTADAS e APROVADAS as contas do partido, referente ao exercício
financeiro de 2019.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público
Transitado em julgado, proceda-se ao registro do julgamento no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Após, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os presentes autos.
Cláudia-MT, 10 de setembro de 2020.
Thatiana dos Santos
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0000032-30.2019.6.11.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0000032-30.2019.6.11.0032 / 032ª ZONA
ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, PRB- PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO, PARTIDO VERDE - PV
Sentença
Trata-se de informação de omissão na prestação de contas de exercício financeiro 2018 do Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB), REPUBLICANOS (antigo Partido Republicano Brasileiro) e Partido
Verde (PV), todos do município de Marcelândia/MT.
Decorrente da não apresentação das contas anuais no prazo legal, em atenção ao disposto no
artigo 30, I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, o Cartório Eleitoral providenciou a citação dos
partidos omissos, nas pessoas dos presidentes e tesoureiros da esfera municipal, quando esta
encontrava-se vigente, e na esfera estadual, quando o órgão municipal não encontra-se vigente.
Devidamente citados, os diretórios/comissões dos partidos deixaram transcorrer in albis o prazo
para apresentação das contas, motivo pela qual foi determinada a suspensão do repasse das
cotadas do fundo partidário.
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet manifestou-se
pelo julgamento de contas como não prestadas, sem prejuízo das sanções previstas no art. 48 da
norma em comento, id 3977374.
É o relatório. Decido.
Extrai-se dos autos que os partidos em comento não prestaram contas no prazo estipulado, nem
mesmo após terem sido notificados,
Em que pese a aparente ausência de movimentação financeira ou de repasse do fundo partidário
identificada no parecer técnico, id 3733406, os partido políticos tem a obrigação de prestar contas,
sob pena de incorrem nas cominações do artigo 48, caput, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, ou
seja, a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto não for
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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seja, a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto não for
regularizada a situação do partido e a suspensão do registro ou anotação, caso seja órgão de
direção estadual ou municipal.
De outro norte, no julgamento da ADI nº 6.032 o STF fixou que a sanção de suspensão do registro
ou anotação não pode ser aplicada automaticamente como consequência da decisão que julga as
contas como não prestadas, carecendo de procedimento específico de suspensão de registro
assegurada ampla defesa.
Ante o exposto, com fulcro no art. 48, caput, da Resolução TSE nº 23.546/2017 JULGO NÃO
PRESTADAS as contas do exercício financeiro de 2018 dos diretórios/comissões do Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB), REPUBLICANOS (antigo Partido Republicano Brasileiro) e Partido
Verde (PV), todos do município de Marcelândia/MT, mantida a suspensão do repasse da quotas do
fundo partidário enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Ciência ao Ministério Público.
Comuniquem-se os diretórios nacional e regional dos partidos omissos.
Proceda-se o registro no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Cláudia-MT, 11 de setembro de 2020.
Thatiana dos Santos
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600014-23.2020.6.11.0032
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600014-23.2020.6.11.0032 / 032ª ZONA ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR, PARTIDO LIBERAL / PL - DIRETORIO
ESTADUAL DE MATO GROSSO, ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO, VICENTE JUNIOR
MAGALHAES
Advogada: NATHALIA NASCIMENTO PAREDES PISTORELLO - MT19153/O
Sentença
Vistos.
Trata-se de prestação de contas do PARTIDO LIBERAL (antigo Partido da República) do município
de Cláudia/MT, referente à aplicação de recursos nas Eleições Gerais de 2018, recepcionada por
este juízo como requerimento de regularização de prestação de contas na classe Petição, em
razão do julgamento das contas como não prestadas nos autos do processo PC n.º 5255.2018.6.11.0032.
Publicado o edital, transcorreu in albis o prazo sem impugnações.
Expedido relatório técnico, no qual a unidade técnica opina em favor da regularização pretendida,
uma vez que não restou evidenciado no banco de dados da Justiça Eleitoral o recebimento de
recursos do fundo partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada, bem como, não foram
constatadas irregularidades nas contas apresentadas, id 3904773.
Concedida vista ao Ministério Público Eleitoral, o ilustre representante do Parquet manifesta-se
favoravelmente a regularização da prestação de contas com a consequente reversão da
suspensão do registro e restabelecimento do direito ao recebimento de quotas do fundo partidário,
id 4035393.
É o relatório. Decido.
O procedimento de regularização visa retirar as sanções impostas ao prestador de contas, em
especial, como no caso sob análise, a proibição de receber cotas do fundo partidário e a

suspensão da validade da anotação do órgão partidário junto à Justiça Eleitoral pelo período em
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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suspensão da validade da anotação do órgão partidário junto à Justiça Eleitoral pelo período em
que o partido permanecer omisso, declarando-o adimplente com suas obrigações de prestar
contas.
No caso em tela, denota-se que não restou evidenciado nos autos, infrações ou irregularidades
que pudessem comprometer a regularização das contas ora apresentadas.
Quanto a suspensão da anotação do órgão partidário junto à Justiça Eleitoral, esta já foi levantada
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso em cumprimento à decisão do STF nos autos da
ADI 6.032.
Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, defiro o pedido de
regularização das contas referentes às Eleições Gerais de 2018 do PARTIDO LIBERAL (antigo
Partido da República) do município de Cláudia/MT, JULGANDO-AS REGULARIZADAS, com a
consequente suspensão das sanções impostas pelo Art. 83, II, da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, proceda-se ao registro do julgamento no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias, bem como a cientificação dos diretórios nacional e regional.
Após, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os presentes autos.
Cláudia-MT, 11 de setembro de 2020.
Thatiana dos Santos
Juíza Eleitoral

PROCESSO 0600052-35.2020.6.11.0032
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600052-35.2020.6.11.0032 / 032ª ZONA
ELEITORAL DE CLÁUDIA MT
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT RESPONSÁVEL: ADACIR JOAO
ANDERLE, AILTON OLIVEIRA DE FREITAS INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA, ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITEZ, NADIA LEMOS GONCALVES
Sentença
Vistos.
Trata-se de omissão na prestação de contas anual do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT, do município de Cláudia/MT, referente ao exercício financeiro de 2019.
Diante da não apresentação das contas anuais no prazo estipulado pelo caput do art. 28 da
Resolução TSE nº 23.604/2019, aportou-se informação ao Juízo.
Apresentada a informação, determinou-se a notificação dos responsáveis para suprir a omissão, os
quais deixaram transcorrer in albis o prazo de manifestação de 72h (setenta e duas horas).
Diante da inércia da parte interessada, ordenou-se a imediata suspensão do repasse das quotas
do Fundo Partidário, nos termos do art. 30, III, a, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Em seguida, a unidade técnica emitiu parecer ponderando pela não prestação das contas
partidárias, ao tempo que juntou os documentos necessários a instrução do feito, previsto na
norma regulamentadora (art. 30, IV, alíneas a e b da Resolução TSE nº 23.604/2019).
O Ministério Público Eleitoral, em parecer acostado aos autos, manifestou-se pela não prestação
das contas do Partido.
É o relatório. Decido.
A obrigação de prestar contas anuais, pelos partidos políticos, à Justiça Eleitoral decorre de
imposição constitucional, com previsão expressa no artigo 17 da Carta Magna, cujo prazo está
previsto no art. 32 da Lei nº 9.096/95.

Pois bem. Compulsando os autos verifica-se claramente que o órgão partidário deixou de cumprir
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digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2020 - n. 3244

Cuiabá, terça-feira, 15 de setembro de 2020

52

Pois bem. Compulsando os autos verifica-se claramente que o órgão partidário deixou de cumprir
com seu dever, infringindo as determinações constitucional e legal, além da regulamentação da
matéria pela Justiça Eleitoral.
Isso porque deixou transcorrer o prazo legal para a entrega da prestação de contas até o dia 30 de
junho e, mesmo notificado a manifestar nos autos, manteve-se inerte.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 45, inciso IV, a da Resolução TSE nº 23.604/2019,
julgo NÃO PRESTADAS as contas anuais do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT,
do município de Cláudia/MT, relativas ao exercício financeiro de 2019.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico, do Tribunal Regional Eleitoral,
nos termos da legislação vigente.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, comunique-se os órgãos Municipal, Estadual e Federal do partido, dandolhes ciência da sentença (art. 59, I, alínea a c.c art. 59, III, a da Resolução TSE nº 23.604/2019) e
da manutenção da suspensão do repasse das quotas do fundo partidário.
Deixo de aplicar a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão de direção municipal,
prevista tanto no art. 42, caput, da Resolução TSE nº 23.571/2018 como no art. 47, II, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, em atenção à decisão definitiva na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI 6.032 MC/DF), que conferiu interpretação dos dispositivos conforme a
Constituição, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro
ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática (SIC),
devendo, para tanto, ser observado procedimento específico de suspensão do órgão partidário
municipal, de competência deste juízo eleitoral, em que se assegure o contraditório e ampla
defesa, nos termos do art. 28 da Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95), a ser instaurado pelos
legitimados previstos no § 2º do mesmo dispositivo legal.
Realizadas as anotações de praxe, arquivem-se os autos.
Cláudia-MT, 11 de setembro de 2020.
Thatiana dos Santos
Juíza Eleitoral

ATOS DA 33ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600093-96.2020.6.11.0033
APURAÇÃO DE ELEIÇÃO (11530) 0600093-96.2020.6.11.0033
REQUERENTE: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MT
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT
DESPACHO
Vistos;
Proceda-se de ofício para instrução dos presentes autos, nos termos do Provimento CRE/MT nº 4
/2014.
Oportunamente retornem os autos para as determinações que se fizerem necessárias.
Cumpra-se.
Peixoto de Azevedo/MT, 2020-09-10.
(assinado digitalmente)
Evandro Juarez Rodrigues
Juiz Eleitoral da 33ªZE/MT

PROCESSO 0600094-81.2020.6.11.0033
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PROCESSO 0600094-81.2020.6.11.0033
APURAÇÃO DE ELEIÇÃO (11530) 0600094-81.2020.6.11.0033
REQUERENTE: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MT
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE/MT
DESPACHO
Vistos;
Proceda-se de ofício para instrução dos presentes autos, nos termos do Provimento CRE/MT nº 4
/2014.
Oportunamente retornem os autos para as determinações que se fizerem necessárias.
Cumpra-se.
Peixoto de Azevedo/MT, 2020-09-10.
(assinado digitalmente)
Evandro Juarez Rodrigues
Juiz Eleitoral da 33ªZE/MT

PROCESSO 0600095-66.2020.6.11.0033
APURAÇÃO DE ELEIÇÃO (11530) 0600095-66.2020.6.11.0033
REQUERENTE: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MT
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA/MT
DESPACHO
Vistos;
Proceda-se de ofício para instrução dos presentes autos, nos termos do Provimento CRE/MT nº 4
/2014.
Oportunamente retornem os autos para as determinações que se fizerem necessárias.
Cumpra-se.
Peixoto de Azevedo/MT, 2020-09-10.
(assinado digitalmente)
Evandro Juarez Rodrigues
Juiz Eleitoral da 33ªZE/MT

PROCESSO 0600092-14.2020.6.11.0033
APURAÇÃO DE ELEIÇÃO (11530) 0600092-14.2020.6.11.0033
REQUERENTE: JUÍZO DA 033ª ZONA ELEITORAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MT
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
DESPACHO
Vistos;
Proceda-se de ofício para instrução dos presentes autos, nos termos do Provimento CRE/MT nº 4
/2014.
Oportunamente retornem os autos para as determinações que se fizerem necessárias.
Cumpra-se.
Peixoto de Azevedo/MT, 2020-09-10.
(assinado digitalmente)
Evandro Juarez Rodrigues
Juiz Eleitoral da 33ªZE/MT

DECISÕES
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) 0000089-79.2018.6.11.0033
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
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AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
Advogado do(a) REU: IRINEU PAIANO FILHO - MT6097/A
REU: ALANDERSON AIRES DA SILVA
DECISÃO
Vistos.
Tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, RECEBO a presente denúncia.
No mais, preenchidos os requisitos do art. 89 da Lei 9.099/1999, HOMOLOGO a suspensão
condicional do processo nos termos acordados nestes autos.
Bem por isso, INTIME-SE o denunciado para que não se ausente por mais de 30 (trinta) dias da
comarca sem autorização judicial e não compareça a bares, prostíbulos e estabelecimentos
congêneres, tudo pelo prazo de 02 (dois) anos.
Em relação à prestação pecuniária, EXPEÇA-SE alvará judicial para a liberação de R$ 4.000,00
(quatro mil reais) do valor apreendido às fls. 50/52 para o Conselho Municipal de Execução Penal
de Peixoto de Azevedo/MT (conta corrente: 28675-9, agência: 0818, Banco Sicredi, CNPJ nº
32.812.918/0001-21).
Ato contínuo, EXPEÇA-SE alvará judicial para que, após a realização da transferência acima
determinada, seja efetuada a liberação do saldo restante apreendido, até zerar a conta, em favor
de Alanderson da Silva (conta corrente: 9652-0, agência 5916-1).
INTIMEM-SE.
CUMPRA-SE.
ÀS PROVIDÊNCIAS.
Peixoto de Azevedo/MT, 09 de setembro de 2020.
EVANDRO JUAREZ RODRIGUES
Juiz Eleitoral

ATOS DA 41ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600290-53.2020.6.11.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600290-53.2020.6.11.0000
REQUERENTES: DEMOCRATAS - DEM DE JAURU/MT, WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA E
CLOTER OLIVEIRA DAVI
ADVOGADA DOS REQUERENTES: KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - MT15989
REQUERIDO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DE ARAPUTANGA/MT
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas anual do partido político em epígrafe, autuado no dia
29 de junho de 2020, com apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira
relativa ao exercício financeiro de 2016.
Conforme certificado pelo Cartório eleitoral (ID 4020795), estes autos eletrônicos foram
protocolados pelo requerente no segundo grau de jurisdição, em duplicidade ao processo n°
0600044-31.2020.6.11.0041, com identidade de partes (Democratas - DEM de Jauru/MT), causa
de pedir (prestação de contas do exercício financeiro de 2016) e pedido (aprovação das contas).
Desse modo, resta configurada a litispendência, nos termos do artigo 337, §3º, do Código de
Processo Civil.
Assim, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, V, do
Código de Processo Civil, visto que o mérito será analisado no processo eletrônico nº 060004431.2020.6.11.0041.
Publique-se.
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Publique-se.
Transitada em julgada, arquivem-se os autos.
Araputanga-MT, 11 de setembro de 2020.
ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600291-38.2020.6.11.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600291-38.2020.6.11.0000
REQUERENTES: DEMOCRATAS - DEM DE JAURU/MT, WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA E
CLOTER OLIVEIRA DAVI
ADVOGADA DOS REQUERENTES: KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - MT15989
REQUERIDO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DE ARAPUTANGA/MT
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas anual do partido político em epígrafe, autuado no dia
29 de junho de 2020, com apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira
relativa ao exercício financeiro de 2017.
Conforme certificado pelo Cartório eleitoral (ID 3965918), estes autos eletrônicos foram
protocolados pelo requerente no segundo grau de jurisdição, em duplicidade ao processo n°
0600045-16.2020.6.11.0041, com identidade de partes (Democratas - DEM de Jauru/MT), causa
de pedir (prestação de contas do exercício financeiro de 2017) e pedido (aprovação das contas).
Desse modo, resta configurada a litispendência, nos termos do artigo 337, §3º, do Código de
Processo Civil.
Assim, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, V, do
Código de Processo Civil, visto que o mérito será analisado no processo eletrônico nº 060004516.2020.6.11.0041.
Publique-se.
Transitada em julgada, arquivem-se os autos.
Araputanga-MT, 11 de setembro de 2020.
ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600123-10.2020.6.11.0041
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS Nº 0600123-10.2020.6.11.0041
REQUERENTES: PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE INDIAVAÍ/MT, GILBERTO DE SOUZA
BRAUNO E HEMERSON HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADOS DOS REQUERENTES: JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA SOUSA - MT8310/B E
MACIEL DA SILVA GARCIA - MT26177/O REQUERIDO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DE
ARAPUTANGA/MT
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha relativas às Eleições Gerais de 2018, apresentada
pelo Partido Progressista - PP (atual Progressistas) de Indiavaí/MT.
Conforme certificado pelo Cartório Eleitoral (ID 4052850), a agremiação partidária ficou inativa de
20/12/2017 a 14/07/2019 e, portanto, não se encontrava vigente após 20/07/2018, data do início
das convenções partidárias, de acordo com o calendário eleitoral de 2018.
É o breve relatório. Decido.

Ab initio, cumpre destacar o disposto no art. 49, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, que
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Ab initio, cumpre destacar o disposto no art. 49, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, que
dispôs sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a
prestação de contas nas Eleições de 2018, in verbis:
"Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 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:
(...)
§1º. Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha
os órgãos partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral para o início das
convenções partidárias". (Grifei)
Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.555/2017, que dispôs sobre o calendário eleitoral das
Eleições 2018, estabeleceu, com base no art. 8º, caput, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), o
dia 20 de julho de 2018 como data a partir da qual era permitida a realização das convenções
partidárias destinadas a deliberar sobre coligações e a escolher candidatos.
Pois bem.
Conforme se depreende da certidão de ID 4052850 e do documento de ID 4053637, extraído do
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), o Partido Progressista - PP de
Indiavaí/MT ficou inativo no período de 20/12/2017 a 14/07/2019 e, portanto, não se encontrava
vigente após a data prevista no calendário eleitoral de 2018 para o início das convenções
partidárias.
Nessa linha, não há razão plausível para o prosseguimento do feito, uma vez que o partido político
em epígrafe não estava vigente no período em que se realizaram as Eleições Gerais de 2018, o
que inclusive é corroborado pela ausência de movimentação de quaisquer recursos de campanha
(ID 3839419).
Vale destacar, ainda, conforme certidão cartorária de ID 4052850, que o requerente não recebeu
recursos de fundo público e não há indícios de recebimento de recursos de fonte vedada ou de
origem não identificada no período correspondente à realização das Eleições Gerais de 2018.
Com efeito, a única medida que se impõe é a extinção do feito sem resolução do mérito, por falta
de interesse de agir, na modalidade utilidade.
Ante a carência de ação do requerente, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito,
nos termos dos artigos 330, III e 485,VI, todos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Transitada em julgada, arquivem-se oportunamente os autos.
Araputanga/MT, 11 de setembro de 2020.
ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA
Juiz Eleitoral - 41ª ZE

PROCESSO 0600045-16.2020.6.11.0041
PETIÇÃO CÍVEL Nº 0600045-16.2020.6.11.0041
REQUERENTES: DEMOCRATAS DE JAURU, WALDIR LUIS GARCIA DE MOURA E CLOTER
OLIVEIRA DAVI
ADVOGADA DOS REQUERENTES: KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - MT15989
REQUERIDO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DE ARAPUTANGA/MT
DESPACHO
Trata-se de pedido de regularização da situação de inadimplência de prestação de contas relativas
ao exercício financeiro de 2017, formulado pelo Democratas - DEM de Jauru/MT por meio da
declaração de ausência de movimentação de recursos.
Emitido relatório preliminar para expedição de diligências, o prestador de contas foi intimado para
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Emitido relatório preliminar para expedição de diligências, o prestador de contas foi intimado para
sanar as irregularidades apontadas, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo se manifestado por meio
do petitório de ID para requerer dilação de prazo, alegando dificuldade encontrada nesse período
de Pandemia, "onde muitas pessoas encontram-se em zona rural sem comunicação, dificultando
assim o contato para solicitar a entrega dos documentos de doação de recursos financeiros,
documentos esses essenciais para a correção das informações prestadas".
Ab initio, cumpre salientar que a dilação de prazo é medida excepcional e depende de justa causa
para ser deferida. Todavia, não se afiguram plausíveis os argumentos que justificam o pedido ora
formulado. Senão vejamos.
A alegação de dificuldade de comunicação com pessoas para solicitar a entrega dos documentos
de doação de recursos financeiros não foi comprovada. Ao revés, a pessoa do doador, que é o
próprio Tesoureiro do partido, foi contatado e pessoalmente encontrado pela advogada constituída
pelo partido, no dia 13/07/2020 (portanto, durante a pandemia), para regularização da
representação processual, ocasião em que assinou a procuração de ID 2482393. Ademais, não
restou comprovado qualquer impedimento de ordem técnica para utilização de meios telemáticos
de comunicação (e-mail, whatsapp, etc.)
Não bastasse, o prazo de 15 (quinze) dias foi suficiente para o cumprimento das diligências
apontadas no relatório preliminar, de modo que eventual acolhimento do pedido de dilação de
prazo iria de encontro à celeridade que permeia esta Justiça Especializada.
Ante tais considerações, dada a ausência de justo motivo, INDEFIRO o pedido de dilação de
prazo.
À unidade técnica para parecer conclusivo, valendo-se para tanto das informações disponibilizadas
pelo Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA).
Publique-se. Cumpra-se.
Araputanga/MT, 11 de setembro de 2020.
ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA
Juiz Eleitoral - 41ª ZE

PROCESSO 0600078-06.2020.6.11.0041
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS Nº 0600078-06.2020.6.11.0041
REQUERENTES: PATRIOTA - PATRI DE JAURU/MT E WANDERSON ANTUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADA DOS REQUERENTES: TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA MT7031/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DE ARAPUTANGA/MT
DESPACHO
Trata-se de pedido de prestação de contas relativas às Eleições Gerais de 2018, formulado pelo
Patriota - PATRI de Jauru/MT.
O Cartório Eleitoral prestou informações (ID 3963828) destacando a existência do processo PC n.
145-54.2019.6.11.0041, já arquivado, em que as contas da agremiação partidária foram julgadas
não prestadas.
Sendo assim, recebo o pedido como regularização da situação de inadimplência de prestação de
contas relativas às Eleições Gerais de 2018, a ser processada na forma do art. 80, §2º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
Por fim, ante o teor da certidão de ID 3963311, nos termos do art. 53, II, "f", da citada Resolução,
intime-se a procuradora constituída pelo partido para regularizar a representação processual,
mediante a juntada da procuração em nome da pessoa física da nova Tesoureira (MARIA DO
PILAR FELIPE), no prazo de 03 (três) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.
Cumprida a diligência acima, proceda-se à devida atualização da autuação e à publicação de edital
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Cumprida a diligência acima, proceda-se à devida atualização da autuação e à publicação de edital
para eventual impugnação.
Não cumprida a diligência, certifique-se o decurso do prazo e retornem os autos conclusos para
julgamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Araputanga/MT, 11 de setembro de 2020.
ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA
Juiz Eleitoral 41ªZE

PROCESSO 0600087-65.2020.6.11.0041
PETIÇÃO CÍVEL Nº 0600087-65.2020.6.11.0041
REQUERENTE: PARTIDO SOLIDARIEDADE DE ARAPUTANGA/MT
ADVOGADO DO REQUERENTE: FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - MT11758/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DE ARAPUTANGA/MT
DESPACHO
Trata-se de pedido de regularização de situação de inadimplência de prestação de contas relativas
ao exercício financeiro de 2018, formulado pelo Partido Solidariedade de Araputanga/MT, por meio
da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Ante o teor da certidão retro (ID 4018306), nos termos do art. 29, §2º, II, da Resolução TSE nº
23.604/2019, intime-se o procurador constituído pelo partido para emendar a inicial, fazendo
juntada da procuração em nome das pessoas físicas do Presidente e do atual Tesoureiro da
direção municipal da agremiação partidária, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de extinção do
feito sem resolução do mérito.
Cumpre salientar que a procuração outorgada pelo partido político, representado por seu
Presidente, não supre a necessidade de atendimento do requisito da constituição de advogado
pelas pessoas físicas dos dirigentes da agremiação partidária, em nome próprio.
Com a emenda da inicial, proceda-se à devida atualização da autuação e à publicação de edital
para eventual impugnação.
Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Araputanga/MT, 11 de setembro de 2020.
ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA
Juiz Eleitoral - 41ª ZE

PROCESSO 0600088-50.2020.6.11.0041
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600088-50.2020.6.11.0041
REQUERENTE: PARTIDO SOLIDARIEDADE DE ARAPUTANGA/MT
ADVOGADO DO REQUERENTE: FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - MT11758/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DE ARAPUTANGA/MT
DESPACHO
Trata-se de pedido de prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2019, formulado
pelo Partido Solidariedade de Araputanga/MT, por meio da declaração de ausência de
movimentação de recursos.
Ante o teor da certidão retro (ID 4018789), nos termos do art. 29, §2º, II, da Resolução TSE nº
23.604/2019, intime-se o procurador constituído pelo partido para emendar a inicial, fazendo
juntada da procuração em nome das pessoas físicas do Presidente (ALAN DIAS BORGES) e do

atual Tesoureiro (THIAGO CELSO GOMES MOREIRA) da direção municipal da agremiação
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atual Tesoureiro (THIAGO CELSO GOMES MOREIRA) da direção municipal da agremiação
partidária, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de as presentes contas serem julgadas não
prestadas, com fulcro no art. 45, IV, "a", da citada Resolução.
Cumprida a diligência acima, proceda-se à devida atualização da autuação e à publicação de edital
para eventual impugnação.
Não cumprida a diligência, certifique-se o decurso do prazo e, após, dê-se vista dos autos ao
Ministério Público Eleitoral para manifestação.
Publique-se. Cumpra-se.
Araputanga/MT, 11 de setembro de 2020.
ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA
Juiz Eleitoral - 41ª ZE

PROCESSO 0600090-20.2020.6.11.0041
PETIÇÃO CÍVEL Nº 0600087-65.2020.6.11.0041
REQUERENTE: PARTIDO SOLIDARIEDADE DE ARAPUTANGA/MT
ADVOGADO DO REQUERENTE: FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - MT11758/O
REQUERIDO: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL DE ARAPUTANGA/MT
DESPACHO
Trata-se de pedido de regularização de situação de inadimplência de prestação de contas relativas
ao exercício financeiro de 2013, formulado pelo Partido Solidariedade de Araputanga/MT, por meio
da declaração de ausência de movimentação de recursos.
Ante o teor da certidão retro (ID 4019580), nos termos do art. 29, §2º, II, da Resolução TSE nº
23.604/2019, intime-se o procurador constituído pelo partido para emendar a inicial, fazendo
juntada da procuração em nome das pessoas físicas do Presidente e do atual Tesoureiro da
direção municipal da agremiação partidária, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de extinção do
feito sem resolução do mérito.
Cumpre salientar que a procuração outorgada pelo partido político, representado por seu
Presidente, não supre a necessidade de atendimento do requisito da constituição de advogado
pelas pessoas físicas dos dirigentes da agremiação partidária, em nome próprio.
Com a emenda da inicial, proceda-se à devida atualização da autuação e à publicação de edital
para eventual impugnação.
Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Araputanga/MT, 11 de setembro de 2020.
ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA
Juiz Eleitoral - 41ª ZE

ATOS DA 43ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600106-65.2020.6.11.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE SORRISO MT
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600106-65.2020.6.11.0043 / 043ª ZONA ELEITORAL DE
SORRISO MT
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP, ADEMILSON CARMO DE SOUZA, ELZANI DE
OLIVEIRA SILVA DE SOUZA

Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN PORTELA - MT16726/O Advogado do(a)
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Advogado do(a) REQUERENTE: JONATHAN PORTELA - MT16726/O Advogado do(a)
REQUERENTE: JONATHAN PORTELA - MT16726/O Advogado do(a) REQUERENTE:
JONATHAN PORTELA - MT16726/O
SENTENÇA
Cuida-se de requerimento tendente à reversão da desfiliação dos requerentes ADEMILSON
CARMO DE SOUZA (inscrição eleitoral nº 0138 5512 1830) e ELZANI DE OLIVEIRA DA SILVA DE
SOUZA (inscrição eleitoral nº 0138 5482 1880) junto ao PCdoB/Sorriso que foi inserida no Sistema
FILIA por suposta e irregular filiação efetivada em seu nome pelo Presidente do PCdoB/Sorriso
sem seus consentimentos e conhecimentos.
Aduzem os requerentes que em virtude de irregular procedimento efetivado pelo PCdoB/Sorriso no
sistema FILIA, sem seu conhecimento ou autorização (inclusão de seu nome em sua lista de
filiados), suas filiações junto ao PP/Sinop, datada de 25/03/2020 (Ademilson) e 23/03/2020
(Elzani), foram automaticamente canceladas quando do processamento pelo Tribunal Superior
Eleitoral das listas de filiados ocorrido em abril de 2020, consoante os ditames da Lei nº 9096/95.
Informa, ainda, que os cancelamento lhes causará transtornos, tendo em vista que almejam ser
candidatos nas eleições municipais pelo PP/Sorriso.
Por fim, requer a procedência dos pedidos para o fim de declarar nula sua filiação junto ao PCdoB
/Sorriso, bem como ter sua filiação junto ao PP/Sorriso revertida no sistema FILIA.
Consta declaração do Presidente do PCdoB/Sorriso (ID 3710520) que tais filiados foram inseridos
equivocadamente na lista de filiados do PCdoB/Sorriso e que não se opõe ao regresso dos
mesmos ao PP.
Com a inicial, foram juntados os documentos IDs 3710506 à 3710520.
O PP emendou, tempestivamente, a inicial, conforme se vê dos documentos IDs 3984711 e
3984714).
Notificado na pessoa de sua Presidente (ID 3835316), o PCdoB/Sorriso deixou transcorrer o prazo
de resposta sem apresentação de manifestação, certidão ID 4030782.
É a síntese necessária. Fundamento e decido.
A análise dos autos revela que suposta conduta irregular efetivada pelo PCdoB/Sorriso no sistema
FILIA, em abril de 2020, que culminou no cancelamento da regular filiação dos requerente junto ao
PP/Sorriso, datadas de 25/03/2020 (Ademilson) e 23/03/2020 (Elzani)
E, regularmente intimado para ratificar ou retificar a declaração prestada no documento ID
3710520, o Presidente do PCdoB/Sorriso quedou-se inerte, assentindo, portanto, com as
afirmações fáticas despendidas pelo requerente na inicial, bem como tornando por verdadeira e
inconteste a declaração por ele prestada no documento ID 3710520.
Patente, pois, que os pedidos são procedentes.
Isto posto, julgo procedente os pedidos formulados por ADEMILSON CARMO DE SOUZA
(inscrição eleitoral nº 0138 5512 1830) e ELZANI DE OLIVEIRA DA SILVA DE SOUZA (inscrição
eleitoral nº 0138 5482 1880) em face do PCdoB/Sorriso e determino que o Cartório da 43ª Zona
Eleitoral proceda ao cancelamento judicial do registro de filiação do requerente junto ao PCdoB
/Sorriso, datados de 03/04/2020, bem como reverta a filiação dos requerente junto ao PP/Sorriso,
datadas de 25/03/2020 (Ademilson) e 23/03/2020 (Elzani).
Ainda, intime-se o PCdoB/Sorriso para que promova a exclusão dos Requerentes ADEMILSON
CARMO DE SOUZA (inscrição eleitoral nº 0138 5512 1830) e ELZANI DE OLIVEIRA DA SILVA DE
SOUZA (inscrição eleitoral nº 0138 5482 1880) de sua lista interna de filiados, visando evitar nova
e futura filiação irregular.

Por fim, determino a extração integral de cópia dos autos, a ser gerada por download destes autos
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. 3244

Cuiabá, terça-feira, 15 de setembro de 2020

61

Por fim, determino a extração integral de cópia dos autos, a ser gerada por download destes autos
virtuais, e remessa, por mensagem eletrônica, ao Ministério Público Eleitoral para fins de análise e
providências que entender cabíveis quanto a eventual conduta criminosa do PCdoB/Sorriso.
Intimem-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 11 de setembro de 2020.
ANDERSON CANDIOTTO
JUIZ ELEITORAL

ATOS DA 44ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 15/ZE44/2020
DESIGNAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS SEÇÕES ELEITORAIS
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020
O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) JEAN GARCIA BEZERRA DE FREITAS, Juiz(Juíza) da 44ª Zona
Eleitoral, GUARANTÃ DO NORTE/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 44ª Zona Eleitoral, com vistas ao pleito:
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020 - primeiro turno e segundo turno, se houver.
Município: 99058 - GUARANTÃ DO NORTE
Local de Votação: 1171 - ALDEIA - SANKORASSAN
Endereço: TERRITÓRIO INDÍGENA PANARA ZONA RURAL
Seções: 284.
Local de Votação: 1155 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DARCY RIBEIRO
Endereço: AV.CURITIBA, ESQ.RUA FLORIANÓPOLIS JARDIM VITÓRIA
Seções: 265, 271, 273, 276, 278, 280, 281.
Local de Votação: 1147 - ESCOLA ESTADUAL ALBERT EINSTEIN
Endereço: RUA INHARÉ, N. 835 CENTRO
Seções: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 264, 267, 268, 269.
Local de Votação: 1058 - ESCOLA ESTADUAL GUARANTÃ
Endereço: RUA INHARÉ, 937 CENTRO
Seções: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214.
Local de Votação: 1023 - ESCOLA ESTADUAL IRANY JAIME FARINA
Endereço: RUA DOS CANÁRIOS, 344 COTREL
Seções: 189, 190*, 191*, 192, 193*, 194, 195*.
Local de Votação: 1082 - ESCOLA ESTADUAL KREEN AKARORE
Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, N. 1657 CIDADE NOVA
Seções: 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227.
Local de Votação: 1163 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 DE MAIO
Endereço: RUA SUMAUMA Nº 330 13 DE MAIO
Seções: 266, 270, 272, 274, 277, 279, 282.
Local de Votação: 1040 - ESCOLA MUNICIPAL DE I GRAU BOA ESPERANÇA
Endereço: COMUNIDADE SANTA LUZIA - LINHA 38 ZONA RURAL
Seções: 198, 199*, 200*.
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Seções: 198, 199*, 200*.
Local de Votação: 1139 - ESCOLA MUNICIPAL DE I GRAU ESTRELINHA DO NORTE
Endereço: AVENIDA ALCIDES MORENO CAPELINE, Nº 635 CENTRO
Seções: 231, 232*, 233, 234*, 235, 236*, 237, 238*, 283*, 239, 240*, 263*.
Local de Votação: 1120 - ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
Endereço: LINHA DA PASCOA IV ZONA RURAL
Seções: 230, 275*.
Município: 99058 - GUARANTÃ DO NORTE
Local de Votação: 1031 - ESCOLA MUNICIPAL SANTA ANA
Endereço: LINHA 45 - COMUNIDADE SANTA ANA ZONA RURAL
Seções: 196, 197*.
Local de Votação: 1104 - ESCOLA MUNICIPAL SOL NASCENTE
Endereço: LINHA SÃO JOAO BATISTA - COMUNIDADE 38 ZONA RURAL
Seções: 228, 229*.
Município: 90808 - NOVO MUNDO
Local de Votação: 1023 - ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANDRÉ ANTONIO
MAGGI
Endereço: AVENIDA AYRTON SENNA, S/N CENTRO
Seções: 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258.
Local de Votação: 1031 - ESCOLA ESTADUAL TARLEY ROSSI VILELA
Endereço: GLEBA 5000 ZONA RURAL
Seções: 259, 260, 261.
Local de Votação: 1040 - ESCOLA MUNICIPAL ROCHEDO
Endereço: COMUNIDADE ROCHEDO ZONA RURAL
Seções: 262
(*) 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
44ª Zona
Eleitoral, GUARANTÃ DO NORTE/MT, foi publicado o presente Edital, que será afixado neste
Cartório Eleitoral no local de
costume. Lavrado no Cartório da 44ª Zona Eleitoral/MT, aos 3 dia(s) do mês de Setembro do ano
2020 (03/09/2020).
Eu JEAN GARCIA BEZERRA DE FREITAS Juiz(Juíza) da 44ª Zona Eleitoral/MT, fiz digitar e
assino.
JEAN GARCIA BEZERRA DE FREITAS
Juiz Eleitoral

ATOS DA 48ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600056-24.2020.6.11.0048
JUSTIÇA ELEITORAL 048ª ZONA ELEITORAL DE COTRIGUAÇU MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600056-24.2020.6.11.0048 / 048ª ZONA ELEITORAL DE
COTRIGUAÇU MT
RESPONSÁVEL: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB - 15
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RESPONSÁVEL: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB - 15
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: EMERSON MONTEIRO TAVARES - MT19736/O
DESPACHO
Vistos...
Trata-se de petição protocolada pelo MDB Juruena/MT requerendo a concessão de medida
cautelar a fim de prorrogar a vigência da Comissão Provisória da agremiação municipal.
A agremiação partidária juntou no ID 407885 a certidão do SGIP que demonstra a situação de
vigência do Partido.
É o que cabe relatar.
De acordo com a Emenda Constitucional (EC) nº 107/2020, os prazos eleitorais foram prorrogados
por 42 (quarenta e dois) dias, proporcionalmente ao adiamento das eleições.
Sendo assim, as convenções partidárias também sofreram alterações nos prazos de realização.
Conforme o art. 39, §1º, da Resolução do TSE nº 23.571/2018, o partido político deverá requerer
ao presidente do Tribunal Eleitoral competente a prorrogação do prazo de validade de seus órgãos
provisórios quando em casos excepcionais e devidamente fundamentado.
A Lei 13.831/2019, em seu art. 1º, §2º, esclarece o seguinte:
É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir o prazo de duração dos mandatos dos
membros dos seus órgãos partidários permanentes ou provisórios.
Sendo assim, a competência para análise do presente pedido é do Egrégio TRE.
Assim, DECLINA-SE a COMPETÊNCIA em favor do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
MATO GROSSO.
REMETER os presentes autos ao Tribunal Regional Eleitoral, para as providências que entender
necessárias.
P.R.I.C
Cotriguaçu/MT, 11 de setembro de 2020.
Dante Rodrigo Aranha da Silva
Juiz Eleitoral 48ª ZE/MT

PROCESSO 0000432-98.2016.6.11.0048
JUSTIÇA ELEITORAL 048ª ZONA ELEITORAL DE COTRIGUAÇU MT
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0000432-98.2016.6.11.0048 / 048ª
ZONA ELEITORAL DE COTRIGUAÇU MT
REPRESENTANTE: JURACY NASCIMENTO SANTOS
Advogado do(a) REPRESENTANTE: CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - MT11681/O
REPRESENTADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SENTENÇA
Trata-se de processo iniciado após ajuizamento de Inicial em relação à investigação judicial
eleitoral feito pelo Ministério Público Eleitoral contra JURACY NASCIMENTO SANTOS, então
vereador do município de Juruena-MT, pela suposta prática de abuso de poder político praticado
na Eleição 2016.
Na Inicial, o Ministério Público narra que o representado, na qualidade de vereador e em ano
eleitoral, na comunidade São Roque, conhecida como Comunidade Três Barras , deu início ao
movimento de organização para invasão da Fazenda Rohsamar, propriedade da Rohden Indústria
Lígnea Ltda, com motivação eleitoral, prometendo a determinadas pessoas vantagem consistente
na regularização das terras resultantes da invasão que liderou.
Relata que, após a invasão, o representado prestava suporte assistencial aos invasores,
fornecendo-lhes alimentos, medicamentos, ônibus e ambulância, isso no intuito de reeleger-se na
eleição 2016.
Salienta ainda que, em decorrência de tais condutas, teve sua prisão preventiva decretada nos
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Salienta ainda que, em decorrência de tais condutas, teve sua prisão preventiva decretada nos
autos Processo de Código nº 69233, em trâmite na Vara Única da Comarca de Cotriguaçu.
Acrescenta que o representado, mesmo preso provisoriamente, reelegeu-se o segundo vereador
mais votado em razão de sua liderança na invasão das terras.
Ao final, o Ministério Público requereu a cassação do diploma e a decretação de inelegibilidade do
candidato.
Nas fls. 10/431 constam cópias dos autos do Inquérito Policial nº 970-55.2016.811.0099.
Em contestação, a Defesa sustentou, preliminarmente, a inépcia da petição inicial pela ausência de
discriminação do abuso de poder. No mérito, nega a prática de qualquer ilicitude pelo presentado e
afirma que foram colhidas provas sem autorização judicial (fls. 428 e 437 e das certidões de fls.
431, 434/436).
Na audiência de instrução, após a desistência de oitiva de testemunhas, fora determinado o
traslado da mídia digital com o interrogatório do representado e o depoimentos das testemunhas,
Gilmar Gayesky, Edneia e Edson Matiazzo, dos autos do Processo nº 970-55.2016.811.0099 para
o presente feito.
Instado a se manifestar acerca da prova emprestada, o Ministério Público manifestou pela sua
regularidade e o prosseguimento do feito. De outro lado, a defesa requereu a inutilização da prova
emprestada por cerceamento de defesa.
Submetido ao crivo judicial, fora indeferido o pedido de inutilização da prova emprestada (fls. 499
/500).
Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência do pedido da Inicial, isso para
que seja aplicada a sanção de inelegibilidade do representado. No tocante à sanção de cassação
de mandato, houve perda do objeto em razão da renúncia do mandato eletivo pelo candidato.
Por outro lado, a Defesa requereu a inutilização da prova emprestada e das provas produzidas
sem autorização judicial e, por fim, a improcedência dos pedidos contidos na Inicial.
É o que cabe relatar.
Primeiramente, a tese da defesa de inépcia da petição inicial por ausência de discriminação de
abuso de poder não subsiste, uma vez que a Inicial narrou fatos e apresentou indícios que, se
comprovados, indicam a prática de abuso de poder político, atendendo, portanto, aos quesitos
mínimos para propositura da demanda do artigo 22, caput, da LC nº 64/90.
No tocante à preliminar de inutilização das provas colhidas sem autorização judicial de fls. 428 e
437, importante ressaltar que os áudios e vídeos foram registrados na Câmara de Vereadores de
Juruena e no Assentamento do Vale do Tucanã, isto é, em ambiente de acesso ao público e
externo, respectivamente, não havendo, portanto, qualquer ilicitude à prova por violação à
intimidade ou privacidade.
Nesse sentido, do Tribunal Superior Eleitoral:
AÇÃO

DE

INVESTIGAÇÃO

JUDICIAL

ELEITORAL.

ELEIÇÕES

2012.

PREFEITO

E

VICEPREFEITO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO, CONDUTA VEDADA E ABUSO DE
PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO

NÃO

CONFIGURADAS.

FLAGRANTE

PREPARADO.

INOCORRÊNCIA.

GRAVAÇÃO AMBIENTAL. LOCAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTIMIDADE.
LICITUDE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO. 1. O acórdão
hostilizado solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões
que firmaram seu convencimento.2. A contradição ensejadora dos declaratórios é a verificada no
bojo do decisum atacado e não a que ocorre entre a fundamentação desse e a tese defendida pela
parte. 3. Não existe flagrante preparado quando a atividade policial não provoca ou induz ao
cometimento do delito. 4. No caso, as filmagens traduzem a mera captação de fatos ocorridos em
ambiente externo e de acesso público, sem qualquer intromissão ou interceptação de conversa
alheia. Não houve, portanto, qualquer desrespeito à esfera de intimidade ou de privacidade dos
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ambiente externo e de acesso público, sem qualquer intromissão ou interceptação de conversa
alheia. Não houve, portanto, qualquer desrespeito à esfera de intimidade ou de privacidade dos
envolvidos. Daí a licitude da prova. 5. Todavia, mesmo assentando a legalidade da filmagem
realizada em ambiente externo e de acesso público, na espécie os fatos revelados por essa prova
não demonstram a suposta doação de bens custeados pelo erário em troca de voto. 6. Recurso
especial conhecido e provido. (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 19770, Acórdão, Relator(a) Min.
Laurita Hilário Vaz, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 94, Data 20/05/2015,
Página 149/150)
Quanto à proposição de inutilização das certidões de fl. 432 e 434/436, deve-se sublinhar que a
primeira se refere à informação pública acerca do resultado da eleição disponível no sítio do TRE
/MT, enquanto a segunda relaciona-se à causa de pedir tratada na Inicial, as quais foram juntadas
dentro do prazo decadencial, antes mesmo da abertura do prazo de defesa, ficando garantida a
manifestação da outra parte.
Vale registrar que na audiência de instrução de fls. 490/491, designada para oitiva do representado
e das testemunhas a fim de garantir a ampla defesa e contraditório, a defesa desistiu da oitiva das
testemunhas de defesa arroladas nos autos.
De outro giro, a preliminar de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de perguntas na
audiência do Processo nº 970-55.2016.811.0099 por patrono não constituído no referido feito
criminal também não prospera, visto que os depoimentos foram trazidos aos presentes autos a
título de prova emprestada e assegurado o contraditório diferido e não a título de prova
testemunhal propriamente dita. A Defesa, querendo discutir as oitivas das testemunhas, poderia
fazê-lo, mas preferiu desistir de tal prova.
Por fim, a alegação de cerceamento de defesa pela utilização da prova emprestada também não
subsiste. Tal tese já foi rejeitada na decisão de fl 502-v, mormente pela previsão legal da prova
emprestada no artigo 372 do Código de Processo Civil, pela regular produção da prova no
processo original e, sobretudo, pela garantia do contraditório e da ampla defesa de forma diferida.
Acerca do tema, do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DOCUMENTOS
SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS
DOCUMENTOS CONFECCIONADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos
termos da jurisprudência desta Corte, admite-se que a documentação proveniente de
procedimento fiscal seja utilizada para embasar a condenação, porquanto durante a instrução
penal ocorre o contraditório diferido. 2. Os documentos foram confeccionados por servidores
públicos com presunção legal de autenticidade e veracidade e poderiam ser questionados em juízo
por qualquer das partes. 3. Rever o entendimento do Tribunal de origem no sentido de ausência de
provas para condenação demanda reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em sede de recurso especial (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo regimental desprovido. STJ AGRG NO ARESP 1190401 / RS 2017/0271831-3. T5 - QUINTA TURMA. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK (1183). Data do Julgamento:18/10/2018.
Não havendo outras preliminares suscitadas ou reconhecíveis de ofício pendentes de análise,
segue-se.
Ao mérito, portanto.
Em síntese, a Inicial relata que o representado, abusando do seu poder político e de autoridade
como vereador, exerceu a liderança e forneceu programa de suporte assistencial na invasão da
Fazenda Rohsamar, de propriedade da Rohden, com interesse político, no ano eleitoral de 2016.

A Defesa, por outro lado, refutou a imputação de liderança na invasão ao representado, alegando
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A Defesa, por outro lado, refutou a imputação de liderança na invasão ao representado, alegando
que o vereador Juracy, assim como as demais autoridades do município, foram apenas vivenciar o
que estava acontecendo no local invadido e verificar as questões sociais . (fls. 522/530).
Pois bem.
O artigo 14, §9º, da Constituição Federal, visando à proteção da normalidade e legitimidade das
eleições, rechaça veemente a prática de abuso de poder econômico e de abuso do exercício da
função, cargo ou emprego na administração pública, sujeitando os infratores à sanção de cassação
de mandato eletivo e a inelegibilidade por 8 (oito) anos, nos termos art. 1, inciso I, alínea h, da Lei
Complementar nº 64/90.
Cumpre registrar que o abuso de poder político se dá quando o agente público, aproveitando-se de
sua condição funcional, extrapola suas atribuições ou se desvia da finalidade do interesse público,
praticando condutas que comprometem a igualdade dos concorrentes na disputa eleitoral e a
legitimidade do pleito em proveito de sua candidatura ou de terceiros.
O representado participou da primeira reunião do movimento de invasão à Fazenda Rohsamar, na
Comunidade Três barras, conhecida como São Roque, ocorrida em 30.04.2016, fato confirmado
em juízo pelo representado e que, segundo as declarações de fls. 74/75, 301/302, durante esse
evento, o vereador Juracy foi quem proclamou e combinou o dia e hora da invasão à fazenda
Rohsamar .
Logo após a invasão à fazenda Roshamar ocorrida em 02.04.2016, o vereador Juracy Nascimento,
conhecido na localidade pela alcunha de Neguinho , acompanhado de outros vereadores,
discursou em cima de um caminhão aos acampados que se encontravam em volta do veículo no
denominado assentamento do Vale do Tucanã, local da área invadida, conforme reportagem do
site Juruena Online (vídeo nº 3).
Nesse evento, o representado discursou aos invasores dizendo que buscou apoio do MDA em
Cuiabá, sugeriu a produção de café, leite, banana, abacaxi e farinha na área, falou sobre a ida dos
topógrafos até o assentamento para demarcação da terra invadida e ressaltou que se a terra tem
irregularidade é nossa , indicando a sua participação direta e a influência na invasão, conforme
transcrições abaixo:
Primeiro tem a demanda, tem a terra, tem a preocupação, tem o povo.
Então o que nos temos que fazer agora? Foi o que eu fiz buscar o MDA, Ministério do
Desenvolvimento Agrário, levar o conhecimento do ouvido do agrário nacional, levei conhecimento
de quantas famílias que tem aqui dentro cadastradas, levei o cadastro de cada um de vocês. (...)
(....) O Município inteiro, as pessoas que podiam estar ao nosso lado ajudando porque eu acho que
uma área com 25 mil hectares e há uma possibilidade de haver um projeto de assentamento
social, econômico e sustentável ambiental, pode produzir aqui 4 milhões de pé de café, podemos
trazer aqui bacia leiteira de alta qualidade, e daqui sai por semana 3, 4 cargas de cacho de
banana, abacaxi, uma farinheira muito produtiva aqui. E 4, 5 cidadão fica manipulando a cidade
inteira achando que nos e vagabundo ainda . (vídeo nº 3 do Site Juruena Online)
(...)
O combinado nosso, gente, é o seguinte, a pergunta é oportuna e vocês presta atenção mais uma
vez: o compromisso feito com o pessoal é pra quinta-feira eles está chegando em Juruena, então
chegando em Juruena, se estabilizar em Juruena, que achar um lugar, aonde vai parar, aonde vai
se locomover e ai que sexta pra sábado começa o ponta pé inicial . (vídeo nº 4 Site Juruena
Online)
E se essa área aqui perdeu o selo verde, que é a oitava empresa no país que tinha o selo verde,
se perdeu o selo é porque tem alguma irregularidade, e se tem irregularidade é nossa . (vídeo nº 3
do Site Juruena Online)
Em outro discurso ocorrido dentro do acampamento, o representado, novamente, em cima de
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Em outro discurso ocorrido dentro do acampamento, o representado, novamente, em cima de
caminhão, segurando o mapa da área, discursou aos invasores sobre os cortes dos lotes, o
recurso arrecadado para sua viagem e a busca de recursos para a Associação, ratificando seu
envolvimento e apoio com a invasão da Rohden, conforme se vê abaixo:
Não sei se dar pra vocês entender, vai ter um lote cortado na frente e uns pra lá assim pra todo
mundo pegar água, alguém pegar o lote estreitinho, largo e mais curto e aqui está o restante (...)
nossa terra, é nossa terra, o recurso que vocês já arrumou, a despesa 10 reais, 20 reais, 30 reais
pra mim ir viajar pra fazer isso aqui para trazer pronto pra vocês . (Vídeo nº 05)
Eu falei, para eles, que estava correndo atrás dos recursos, pra vê, se associação realmente desse
certo e se fosse andar, a gente ia correr atrás de um recurso para associação. Mas não deu certo.
Até era para o deputado federal, Ezequiel Fonseca, tinha patrulha para Juruena . (Depoimento do
Juracy em audiência)
Com intuito de impedir o cumprimento da decisão de reintegração de posse, o representado
impetrou agravo de instrumento, com efeito suspensivo, contra a decisão prolatada pela Juíza da
2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá (fls. 158/162) e, ao ser questionado por
um dos invasores em discurso no acampamento, o representado explicou que interpôs o recurso
para dar tempo de realizar a demarcação da área antes da vistoria e do cumprimento da
reintegração. Confira-se:
Tem reintegração de posse, aí o que foi que eu fiz, foi lá bloquear a reintegração de posse, eu falei
isso aqui já duas vezes (...) pra que? pra dá tempo de cortar a área aí, cada um fica com o seu
lote, antes da integração, vem a vistoria . (vídeo nº5)
A partir desses elementos probatórios, tem-se que o representado atuou direta e ativamente na
invasão da fazenda Rohsamar, praticando atos de organização, influência e de execução afetos às
pessoas dotadas de poder de liderança.
Além disso, denota-se do pronunciamento proferido pelo Sr. Miguel Braz Garcia no acampamento,
no qual diz que a ordem para derrubada da floresta invadida veio do Neguinho (vídeo nº 7), o
poder de autoridade que o representando exercia no movimento de invasão da fazenda Rohsamar,
a sublinhar a influência sobre os invasores.
Não obstante a recusa inicial de participação na invasão, o representado, no decorrer da sua oitiva
em Juízo, confessou que deu apoio e estava envolvido na invasão da Rohden, in verbis:
JURACY: Não, doutor, porque até onde eu dei apoio eles estavam na cascalheira. Ninguém tava
com ideia de plantar nada, o objetivo deles era ver se negociava a área .
(...)
PROMOTOR DE JUSTIÇA: O senhor viu a dinâmica do desmatamento? Como se deu? .
JURACY: Não, senhor doutor. Até o momento em que eu tava envolvido foi na Cascalheira lá. Lá
na Cascalheira a abertura era da Cascalheira. Não tinha nada desmatado . (...)
JURACY: Eu queria dizer, se Vossa Excelência me permite. Eu queria dizer que se no início eu
falei, quem perdoa é Deus, mas eu não posso negar que falhei no início, mas eu peço perdão pra
vocês. Que minha história em Juruena é muito bonita (...). Nos primeiros 30 dias eu tive envolvido,
tive, muitas coisas aí de vídeo, eu não sei como surgiu uns trens desse (...) eu queria que o senhor
por esses poucos dias me perdoa, me desculpa, eu não posso mentir que eu errei não, eu errei
sim, eu quero pelo menos uma última chance pra gente viver (...) .
Além disso, o representado confirmou perante o Juízo parte dos discursos proferidos em cima do
caminhão aos acampados, gravados nos vídeos nº 3, 4, 5, reconhecendo que recebeu ajuda de
custo dos invasores para viajar, foi ao MDA em Cuiabá para tratar da possibilidade de
assentamento na área, orientou quanto aos cortes dos lotes e apresentou os topógrafos.
Outrossim, a testemunha de acusação, Gilmar Gayeski, as declarações de fls 45/47, 49/50, 60/67,
74/75, 288/289 e os relatórios policiais de fls. 150/154, 216/224, 364/417 apontam Juracy como um
dos líderes do movimento de invasão da Rohden, ao passo que as declarações de fls. 69/70, 239
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74/75, 288/289 e os relatórios policiais de fls. 150/154, 216/224, 364/417 apontam Juracy como um
dos líderes do movimento de invasão da Rohden, ao passo que as declarações de fls. 69/70, 239
/240, 254/255, 291/292 afirmaram que avistaram o vereador Juracy orientando e prestando apoio
de cunho assistencial aos invasores no Assentamento Vale do Tucanã.
A partir desses fartos elementos probatórios, deduz-se que o representando participou ativamente
da invasão à medida que persuadiu os invasores sobre a possibilidade de assentamento na área
invadida, buscou apoio de órgãos públicos em Cuiabá, arrecadou dinheiro para associação,
contratou topógrafos para demarcação da área, orientou do que deveria ser produzido na área e
interpôs recurso contra decisão de reintegração de posse.
Destarte, analisando os atos de comando e influência do representado, corroborada com a sua
confissão em Juízo acerca do seu envolvimento e apoio na invasão, conclui-se que o representado
atuou na liderança do movimento de invasão à Fazenda da Rohden, tanto no início do movimento
quanto após a efetiva invasão.
Dessa forma, comprovada a influência acentuada e determinante do representado na invasão da
fazenda Rohsamar, examinar-se-á se o representado valeu-se da qualidade de vereador durante
sua participação no movimento de invasão à fazenda da Rohden.
Na época da invasão, os acampados do Vale do Tucanã tinham pleno conhecimento de que o
representando, Juracy Nascimento, exercia o mandato de vereador, haja vista que, em seus
discursos aos invasores (vídeos 3, 4 e 5), em cima de caminhão, o representado se apresentava
publicamente na condição de vereador.
Aliás, o representado (vereador Neguinho ) salientou aos invasores como era seu dever, na
condição de vereador, auxiliar e participar do projeto de assentamento que contava com 450
famílias. Confira:
A partir do momento que foi criada a comissão que vieram as 450 famílias pra cá, nós vereadores
temos que nos aproximar e ver o que pode fazer pra que seja um projeto de assentamento
pacifico, não podemos gerar conflito. (Vídeo nº 3 Site Juruena Online)
Indagado, em audiência de instrução, acerca do seu discurso em cima do caminhão, onde
segurava o mapa da área e dizia aos presentes sobre a divisão de lotes, o representado explicou
tal conduta, dizendo que estava na qualidade de vereador:
JURACY: Essa foi a terceira vez que eu fui lá dentro, todo mundo que chegava lá dentro, eles
chamavam lá em cima para dar uma fala. E a gente na qualidade de vereador, eu fui, ele tava com
o mapa da mão .
Portanto, ressai de tais declarações acima, ratificadas em juízo, que o representando se utilizou da
sua autoridade de vereador para atuar na defesa do movimento de invasão à Fazenda Rohsamar.
Desse modo, analisar-se-á se a participação do representando, na qualidade de vereador, deu-se
com interesse político-eleitoral.
Em primeiro lugar, vale anotar que o movimento de invasão à fazenda da Rohden iniciou por volta
do dia 30.04.2016, com a reunião na comunidade Três Barras e a invasão se concretizou em
02.04.2016, portanto, na véspera do período eleitoral da eleição municipal 2016.
Na ocasião da invasão, o representado exercia o último ano do mandato de vereador do município
de Juruena, para o qual foi eleito na Eleição 2014, situação explicitamente conhecida pelos
acampados.
Cumpre apontar que, na primeira reunião realizada no assentamento, o representado, em cima de
um caminhão, proferiu o seguinte discurso político: Primeiro tem a demanda, tem a terra, tem a
preocupação, tem o povo e, nessa oportunidade, incentivou as pessoas a permanecerem na área
invadida, dizendo se perdeu o selo verde, a terra é nossa (vídeo nº 03 Site Juruena Online).

Como bem apontado pelo Ministério Público, o representado incitava os invasores a forjar uma
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Como bem apontado pelo Ministério Público, o representado incitava os invasores a forjar uma
situação de fato com a interposição de agravo de instrumento para dar tempo de cortar a área e as
famílias se estabelecerem antes do cumprimento da reintegração de posse e, após tais dizeres, o
vereador era ovacionado pelos presentes, conforme se vê abaixo:
Tem reintegração de posse, aí o que foi que eu fiz, foi lá bloquear a reintegração de posse. Eu falei
isso aqui já duas vezes. Trazer o técnico pra que? pra dá tempo de cortar a área aí, cada um fica
com o seu lote, antes da integração, vem a vistoria. Ai se tá em cima do seu lote?! beleza! Você ta
em cima do seu lote?! tá beleza. Então, deu aí 400 famílias, como vai tirar? Ai a vistoria vai voltar,
doutora, infelizmente, o povo ta lá, 450 famílias, não tem como. Aí a reintegração de posse pode
passar na bunda.
Acampados: gritam e batem palma.
Vale registrar que, no vídeo nº 5, aparece o pastor Miguel Brás, apontado, em tese, como um dos
líderes do movimento de invasão, abraçando o vereador Neguinho, em cima de um caminhão e os
invasores em volta do veículo, dizendo: Tá aqui o meu irmão amado, o qual apostei (...) Vai ser
deputado federal , em seguida, os acampados aplaudiram e gritaram.
Como se não bastasse, nesse mesmo evento, discursaram que os líderes do movimento de
invasão, inclusive Neguinho, pertenciam ao mesmo partido político e, portanto, seriam do mesmo
grupo, conforme transcrição a seguir:
(...) nós estamos aqui a disposição e isso, por coincidência também, conversando com o pastor
hoje, nós ficamos sabendo que o pastor também é do partido solidariedade como está no carro
dele, que é o partido, eu acho que é uns dos partidos mais forte aqui de Juruena, não estamos
fazendo política, mas estamos falando do direcionamento do grupo né pastor?! Que está tendo
aqui dentro, a parceria que tem com o Neguinho, e deixar claro aqui, para os senhores, que o que
for da altura da câmara municipal, os vereadores, nos vamos estar aqui apoiando vocês, trazendo
a vocês o que for necessário para estar ajudando vocês aqui dentro e meu muito obrigado! (vídeo
nº 05)
O Sérgio, o Antônio, Pastor e Eu, somos do mesmo partido, o solidariedade, 77, tem aqui o nosso
companheiro aqui, não vai misturando as coisas, mas dizer assim, por que se nos tamo no mesmo
partido, do mesmo grupo, ficar discutindo por causa de bobeira, ficar ouvindo fofoca dos outros,
não, acertamos e alinhamos as coisas . (vídeo nº 05)
Outrossim, como prova de que a participação e o discurso político do representado tinham
indiscutível cunho eleitoral, os próprios acampados insinuaram o viés político do movimento de
invasão à fazenda, dizendo:
Acampado um dia ele vai bater na porta desse povo atrás de voto . (...)
Acampada- nós precisamos de vocês tudo .
Acampados risos.
Neguinho Precisamos de todo mundo junto tá unido .
Acampado Amém! (vídeo nº 5)
A partir de tais discursos, o representado dizendo que a terra é nossa , sendo apresentado ao
público como futuro candidato a deputado federal no ano de 2040 e, em seguida, ovacionado por
cerca de 450 famílias que se encontravam no assentamento e insinuaram o pedido de voto,
percebe-se o nítido interesse político da participação do representado na invasão da Rohsamar.
Ademais, a repercussão política e social da participação do representando no movimento de
invasão à fazenda Rohsamar também se mostrou destacada no fato de os acampados
compareceram à Sessão da Câmara do dia 09/05/2016, portando faixas e cartazes com dizeres de
apoio ao vereador JURACY para que não houvesse a cassação do seu mandato, como forma de
retribuição do apoio do vereador Neguinho à invasão, segundo as declarações de fls. 248, 254
/255; 257/258; 295/296, 301/302.
Da análise detida dos autos, infere-se que todo esforço empreendido pelo representado
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/255; 257/258; 295/296, 301/302.
Da análise detida dos autos, infere-se que todo esforço empreendido pelo representado
relacionado à invasão da Fazenda Rohsamar, mediante a ida até o MDA em Cuiabá, a
arrecadação de recursos financeiros, a interposição de recurso, ajuste com os topógrafos,
somados aos discursos políticos de incentivo à invasão e insinuação a sua futura candidatura a
cargo eletivo, tudo isso, de fato, foi praticado com viés evidentemente político-eleitoral no intuito de
reeleger-se na eleição que se aproximava.
O poder político legítimo é a prerrogativa dada aos agentes públicos em geral, incluindo os agentes
políticos que, ocupando posições destacadas na comunidade, têm o dever constitucional de
manifestar e agir de acordo com o interesse público e as disposições legais.
O abuso de poder político, por sua vez, ocorre quando o detentor de poder de autoridade,
aproveitando-se da sua prerrogativa e situação de destaque na comunidade em que atua mais
diretamente, influencia outras pessoas no intuito de obter vantagens na disputa eleitoral.
A partir do conjunto probatório, ficou comprovado que o representando abusou do seu poder
político e de autoridade na medida em que participou, incentivou e influenciou pessoas a
participarem de invasão de terra alheia no interesse de angariar voto e desequilibrar a disputa
eleitoral.
Ademais, a gravidade dos fatos dos quais o representado participou é indubitável e irrefutável, uma
vez que mobilizou o aparato estatal para cumprimento da reintegração de posse, a instauração de
inquéritos policiais, o início de processos e ensejou, sobretudo, a decretação da sua prisão
preventiva nos autos do Processo nº 69233.
Embora não seja necessário para configuração do ato abusivo a potencialidade de o fato alterar o
resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstancias que o caracterizam, consoante o
artigo 22, XVI, da Lei Complementar nº64/90, vale ressaltar que o representado, mesmo preso
preventivamente no período eleitoral pelos fatos relacionados à invasão, conseguiu reeleger-se
como o 2º vereador mais votado de Juruena na Eleição 2016.
Nesse sentido, do TRE/MT:
ABUSO DE PODER ECONÔMICO/POLÍTICO GRAVAÇÃO AMBIENTAL PROVA LÍCITA
OFERECIMENTO

DE

VANTAGEM

INDEVIDA

-

FATOS

COMPROVADOS

PARCIAL

PROVIMENTO DO RECURSO
ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL ABUSO DE PODER ECONÔMICO - PRELIMINAR DE LICITUDE DA PROVA - GRAVAÇÃO
AMBIENTAL - PROVA LÍCITA - OFERECIMENTO DE VANTAGENS A CANDIDATO DE
OPOSIÇÃO PARA DESISTIR DA CANDIDATURA - PROVAS ROBUSTAS - CONFIGURAÇÃO INELEGIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por
um dos interlocutores sem conhecimento do outro, ainda que utilizadas por terceiros. Decisão por
maioria; 2. Oferecimento de vantagem e cargo público a candidata a vereadora da coligação
adversária para que esta desistisse da disputa eleitoral em apoio a candidatura dos recorridos.
Provas robustas que caracterizam abuso do poder político e econômico; 3. A gravidade do fato - e
não sua potencialidade - é o requisito legal a ser analisado quando se apura abuso de poder
político e econômico. Conduta grave identificada, suficiente a ensejar sanção legal aos envolvidos;
3. Aplica-se a inelegibilidade quando houver prova da responsabilidade subjetiva do sujeito
passivo, ao passo que para a aplicação da pena de cassação do registro ou do diploma basta a
condição de beneficiário do ato de abuso;4. Recurso parcialmente provido. (Recurso Eleitoral nº
67715, Acórdão nº 26094 de 06/04/2017, Relator(a) ULISSES RABANEDA DOS SANTOS,
Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2388, Data 11/04/2017, Página 2-3 )
Outrossim, a conduta do representado de oferecer programa assistencial aos invasores,
consistente no fornecimento de remédio, ônibus e ambulância, comprovada pela declaração do
representado (fls. 226/227), da testemunha de defesa Edneia, e das declarações de fls. 239/240,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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consistente no fornecimento de remédio, ônibus e ambulância, comprovada pela declaração do
representado (fls. 226/227), da testemunha de defesa Edneia, e das declarações de fls. 239/240,
291/292, também configura abuso de poder de político pela prática de conduta vedada do artigo
73, caput, inciso IV, da Lei 9.504/97, uma vez que o representado usou da máquina pública em
proveito da sua futura candidatura, ainda que aparentemente em benefício dos invasores, e, ao
mesmo tempo, provocou desequilibro à disputa eleitoral.
Tal entendimento é visto no TSE:
[ ] o fato considerado como conduta vedada (Lei das Eleições, art. 73) pode ser apreciado como
abuso do poder de autoridade para gerar a inelegibilidade do art. 22 da Lei Complementar n o 64
/90. O abuso do poder de autoridade é condenável por afetar a legitimidade e normalidade dos
pleitos e, também, por violar o princípio da isonomia entre os concorrentes, amplamente
assegurado na Constituição da República. Agravo Regimental desprovido. Decisão mantida (TSE
ARO n o 728/DF DJ 17-6-2005, p. 161)
[ ] configurado o abuso do poder econômico, decorrente da prática de assistencialismo voltado à
captação ilegal de sufrágios, impõe-se a declaração da inelegibilidade [ ] (TSE RO n o 741/AC DJ
6-5-2005, p. 151)
Com efeito, como bem apontado pelo Ministério Público e com base nas fartas provas carreadas
aos autos, conclui-se que o representado, valendo-se do cargo político de vereador, abusou do seu
poder político, participando e influenciando pessoas no movimento que ensejou a invasão da
fazenda Rohsamar com vistas a sua reeleição na eleição municipal de 2016.
Por todo o exposto, com fulcro no artigo 14, §9º, da Constituição Federal e artigo 1º, inciso I, alínea
h c/c art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, JULGA-SE PROCEDENTE o quanto pedido na Inicial
e ratificado nas Alegações Finais e, por conseguinte, CONDENA-SE à sanção de inelegibilidade o
representado JURACY NASCIMENTO SANTOS, por 8 anos subsequentes à eleição de 2016,
deixando de aplicar a cassação em virtude da renúncia do mandato eletivo pelo representado.
PRIC.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, PROCEDA-SE ao lançamento do ASE inelegibilidade no cadastro
eleitoral do representado.
Após, ARQUIVAR com as anotações e comunicações pertinentes. Cotriguaçu/MT, 14 de setembro
de 2020. 10:00 horas. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Eleitoral - 48ª ZE/MT

ATOS DA 53ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600113-27.2020.6.11.0053
JUSTIÇA ELEITORAL 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600113-27.2020.6.11.0053 / 053ª ZONA
ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DE QUERENCIA - PT
Advogado do(a) REQUERENTE: JENYFFER DE MORAES RODRIGUES - MT25247/O
EDITAL N° 34/2020
O MM. Juiz Eleitoral Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, juiz eleitoral da 53ª Zona
Eleitoral, com sede no município de Querência/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais e na forma da Lei etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento que o diretórios/comissão do PARTIDO DOS TRABALHADORES, do
município de QUERÊNCIA, através do responsável ELEANDRO MARIANI RIBEIRO, apresentou
Declaração de Ausência de Movimentação Financeira Referente ao exercício financeiro de 2019
nos termos do art. 28, § 4º da Resolução TSE nº 23.604/19: Fica facultada a qualquer interessado,
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nos termos do art. 28, § 4º da Resolução TSE nº 23.604/19: Fica facultada a qualquer interessado,
no prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação,
que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem
a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, nos termos do art. 44,
I, da Resolução TSE nº 23.604/19.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, de forma ampla e absoluta, foi expedido o presente
Edital, que será publicado no Diário da Justiça Eleitoral e afixado no átrio do Cartório da 53ª Zona
Eleitoral. Nada mais, eu, Tiago Lima Magalhães da Cunha, Analista Judiciário, conferi e subscrevo
o presente edital com fulcro na Portaria nº 05/2015/53ªZE.

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600110-72.2020.6.11.0053
CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Processo n° 0600110-72.2020.6.11.0053
Prestação de Contas Partidárias - Exercício Financeiro - 2015
Prestador de Contas: REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
- PMDB
Advogado: #{processoTrfHome.nomeOabDosAdvogadosDoAutorList}
Vistos, etc Trata-se de requerimento de regularização de contas apresentado pelo órgão partidário
indicado em epígrafe em relação às respectivas contas partidárias do Exercício Financeiro de
2015. Inicialmente, no que diz respeito ao direito intertemporal, mormente pelo fato da Res.21.841
/04 do E.TSE ter sido revogada, deve-se aplicar o rito da Res.23.546/17 do E.TSE, e, conforme
determinção expressa feita no Art.65 §3°, II daquela norma, as irregularidades e impropriedades
deverão ser analisadas conforme as regras da já referida Res.23.432/14. Dito isso, tratando-se de
prestação de contas sem movimentação financeira, com fulcro nos incisos do Art.45 da Res. TSE
23.546/17, DETERMINO: a) a publicação de edital com o nome de todos os órgãos partidários e
respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de
recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de três dias contados da publicação do
edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período; b) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a
Justiça Eleitoral; c) a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros
órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse
ou distribuição de recursos do Fundo Partidário; d) a manifestação do responsável pela análise
técnica sobre as contas em análise, além de, via ato ordinatório, atender as demais providências
que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou
do MPE; e) a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a
impugnação, as informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de três
dias; f) Após, remetam-se os autos conclusos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Querência-MT, na data da assinatura eletrônica.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral - 53ªZE/MT

PROCESSO 0600113-27.2020.6.11.0053
CARTÓRIO DA 53ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO
Processo n° 0600113-27.2020.6.11.0053
Prestação de Contas Partidárias - Exercício Financeiro - 2019
Prestador de Contas: REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DE QUERENCIA - PT
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Prestador de Contas: REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DE QUERENCIA - PT
Advogado: JENYFFER DE MORAES RODRIGUES - OAB MT25247/O
Vistos.
1. Trata-se de prestação de contas referente ao Exercício Financeiro de 2019, apresentada pelo
órgão partidário indicado em epígrafe.
2. Considerando a regularidade da representação processual no presente feito, bem como a
presença de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira elaborada via SPCA,
DETERMINO, nos termos do Art. 44 da Res. TSE 23.604/2019:
a publicação de edital com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que
apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer
interessado, no prazo de três dias contados da publicação do edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período; a juntada
dos extratos bancários do órgão partidário que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral; a
colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário; a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as
matérias previstas nos três itens anteriores; Abertura de Vistas ao MPE, para manifestação; Após,
remetam-se conclusos os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Querência-MT, na data da assinatura eletrônica.
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
Juiz Eleitoral - 53ªZE/MT

PROCESSO 0600178-84.2020.6.11.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600178-84.2020.6.11.0000 / 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA
MT
RESPONSÁVEL: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL MUNICIPAL - BOM JESUS DO ARAGUAIA /
MT, JOSE NILTON DE FREITAS
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ALEX ALMEIDA LEAO - GO4010100-A
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de regularização de prestação de contas eleitorais, referentes às eleições
suplementares de 2019 realizadas no município de Bom Jesus do Araguaia/MT, apresentada pelo
órgão partidário indicado em epígrafe.
Com fulcro no art.73. da Resolução 2253/2019 do E.TRE/MT, DETERMINO a a análise técnica da
serventia eleitoral da presente prestação de contas e vista ao Ministério Público Eleitoral para
manifestação.
Após, tornem os autos conclusos.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Querência/MT, na data da assinatura eletrônica
THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600111-57.2020.6.11.0053
JUSTIÇA ELEITORAL 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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JUSTIÇA ELEITORAL 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600111-57.2020.6.11.0053 / 053ª ZONA
ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB - BOM
JESUS DO ARAGUAIA
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - MT26201/O Vistos, etc
Trata-se de requerimento de regularização de contas apresentado pelo órgão partidário indicado
em epígrafe em relação às respectivas contas partidárias do Exercício Financeiro de 2012.
Inicialmente, no que diz respeito ao direito intertemporal, mormente pelo fato da Res.21.841/04 do
E.TSE ter sido revogada, deve-se aplicar o rito da Res.23.546/17 do E.TSE, e, conforme
determinção expressa feita no Art.65 §3°, I daquela norma, as irregularidades e impropriedades
deverão ser analisadas conforme as regras da já referida Res.21.841/04 . Dito isso, tratando-se de
prestação de contas sem movimentação financeira, com fulcro nos incisos do Art.45 da Res. TSE
23.546/17, DETERMINO: a) a publicação de edital com o nome de todos os órgãos partidários e
respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de
recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de três dias contados da publicação do
edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período; b) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a
Justiça Eleitoral; c) a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros
órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse
ou distribuição de recursos do Fundo Partidário; d) a manifestação do responsável pela análise
técnica sobre as contas em análise, além de, via ato ordinatório, atender as demais providências
que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou
do MPE; e) a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a
impugnação, as informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de três
dias; f) Após, remetam-se os autos conclusos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Querência-MT, na data da assinatura eletrônica. Thalles Nóbrega. Miranda Rezende de Britto Juiz
Eleitoral - 53ª ZE/MT

PROCESSO 0600109-87.2020.6.11.0053
JUSTIÇA ELEITORAL
053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600109-87.2020.6.11.0053 / 053ª ZONA
ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS QUERENCIA - MT
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - MT18060/O
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de regularização de prestação de contas de exercício financeiro de 2018,
apresentada pelo órgão partidário indicado em epígrafe.
Com fulcro no art.59 c/c art.45 da Resolução 23.546/2017 do E.TSE, DETERMINO a expedição de
edital de recebimento da presente prestação de contas, a juntada dos extratos bancários que
tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, a análise técnica da serventia eleitoral da presente
prestação de contas e vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, tornem os autos conclusos.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
Querência/MT, na data da assinatura eletrônica.
THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
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THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600101-13.2020.6.11.0053
JUSTIÇA ELEITORAL 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600101-13.2020.6.11.0053 / 053ª ZONA
ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
INTERESSADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DE QUERENCIA - PT, ELEANDRO
MARIANI RIBEIRO, MEURIVALDA RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADA: JENYFFER DE MORAES RODRIGUES - OAB MT25247/O
SENTENÇA Vistos, etc. Compulsando os autos, denota-se que este feito foi autuado de ofício pelo
Cartório Eleitoral, ante a omissão na apresentação das contas partidárias, conforme os ditames da
Res. TSE 23.604/19, consoante certidão aposta aos autos. Todavia, entre o momento desta
autuação e a presente análise, a agremiação partidária indicada em epígrafe apresentou a
respectiva prestação de contas no processo n° 0600113-27.2020.6.11.0053 . Com efeito, é certa a
ocorrência de litispendência, matéria cognoscível de ofício pelo Magistrado, conforme os ditames
do Código de Processo Civil em seu Art.485 §3°. Dito isso, DETERMINO a extinção do presente
feito, sem resolução do mérito, ante a existência de litispendência. Intime-se, excepcionalmente, a
causídica habilitada nos autos n° 0600113-27.2020.6.11.0053 desta decisão via publicação no
DJe. Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se. Ciência ao MP. Após o trânsito em julgado,
arquive-se. Querência, na data da assinatura eletrônica. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de
Britto Juiz Eleitoral - 53ª ZE

PROCESSO 0600105-50.2020.6.11.0053
JUSTIÇA ELEITORAL 053ª ZONA ELEITORAL DE QUERÊNCIA MT
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600105-50.2020.6.11.0053 / 053ª ZONA ELEITORAL DE
QUERÊNCIA MT
REPRESENTANTE: #-MINISTERIO PUBLICO DA 53ª ZE DE MATO GROSSO
REPRESENTADO: RONALDO ROSA DE OLIVEIRA
DECISÃO
Vistos, etc. Trata-se de representação de prática de conduta vedada a agente público, com pedido
de tutela de urgência proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de RONALDO ROSA DE
OLIVEIRA, com fulcro no artigo 73, inciso IV, c/c § 10 da Lei das Eleições. Em síntese, na peça
inicial, afirmou-se que o REPRESENTADO supostamente: a) consignou falsamente a aprovação
do Projeto de Lei nº 003/2020 pela Câmara Municipal de Vereadores; b) com fulcro nesta lei
falsamente aprovada, deu seguimento às festividades esportivas do município, tendo realizado
atividades desportivas que envolviam a distribuição de bens em meados de março do corrente ano;
c) que o Poder Legislativo daquele município não havia aprovado a referida lei até o dia 21/07
/2020; d) requereu a condenação do representado pela prática das infrações eleitorais descritas no
artigo 73, inciso IV, c/c § 10 da Lei das Eleições, a fim de aplicar-lhe multa, cassando-se, ainda, o
diploma que porventura lhe seja outorgado. É a síntese do necessário. Preliminarmente, denota-se
que a ação exercida pelo Parquet, com fulcro na prática, em tese, de conduta vedada a agente
público, fora ajuizada junto a esta Zona Eleitoral em período anterior ao período eleitoral. Não
obstante, porquanto ter o pedido fulcro no Art.73 §10° da Lei 9.504/97, cuja conduta nele proscrita
é vedada "ano em que se realizar eleição", resta clara a presença do interesse de agir,
pressuposto processual necessário ao prosseguimento do feito. No que toca à prática, em tese, da

conduta tipificada no Art. 73, IV da mesma lei - demanda cumulada neste processo, não obstante
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conduta tipificada no Art. 73, IV da mesma lei - demanda cumulada neste processo, não obstante
inexistir qualquer determinação de lapso temporal no texto legal, a jurisprudência do E.TSE
posiciona-se pela ausência de limite temporal fixo na hipótese. Por todos:
ELEIÇÕES 2012. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER
POLÍTICO E CONDUTAS VEDADAS (ART. 73, IV e § 10, DA LEI Nº 9.504/97). PREFEITO, VICEPREFEITO, SECRETÁRIA MUNICIPAL E VEREADOR. EVENTO DO DIA DAS MÃES.
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E ELETRODOMÉSTICOS. EXCESSO. ABUSO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. [...] 5. A configuração da prática da conduta
vedada prevista no inciso IV do art. 73 da Lei das Eleicoes não está submetida a limite temporal
fixo ou à existência de candidaturas registradas perante a justiça eleitoral. É necessário, contudo,
verificar as circunstâncias específicas do fato, tais como a sua proximidade com o período eleitoral
concentrado e, especialmente, a sua correlação direta com as eleições, que o torna tendente "a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais" (Lei nº 9.504/97, art.
73, caput). [...] (TSE - RESPE: 71923 APERIBÉ - RJ, Relator: HENRIQUE NEVES DA SILVA, Data
de Julgamento: 25/08/2015, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 202, Data
23/10/2015, Página 61/62)
Dito isso, resta clara a presença de interesse de agir nesta segunda demanda, bem como dos
demais pressupostos processuais exigíveis neste momento processual. Feitas tais considerações,
passa-se à análise da tutela de urgência. Quanto a isso, denota-se que embora tenha feito capítulo
próprio na petição, não houve formulação de pedido explícito de sua concessão na petição,
tampouco especificação da tutela pleiteada. Não obstante, cabe a análise da possibilidade de
exercício de poder de cautela. Nesse contexto, denota-se o fumus boni iuris porquanto há clara
correlação entre as condutas narradas na exordial e a descrição legal das condutas proscritas no
texto legal. Com efeito, há incerteza se houve ou não promulgação de lei municipal oriunda do
Projeto de Lei n°003/2020, mas, em ambos casos, a distribuição de prêmios pelo Poder Executivo
Municipal em competições esportivas, com entrega de prêmios por agentes políticos, é conduta
que, prima facie, se adequa às condutas vedadas nos sobrecitados dispositivos. Quanto ao
periculum in mora, a proximidade do pleito eleitoral torna clara a sua presença no caso em análise,
sendo que tal perigo resta ainda mais agravado pelas consequências da atual pandemia, que têm
dificultado sobremaneira a produção de provas orais em audiência, assim como atos de
comunicação processual realizados via correios ou via oficiais de justiça, tornando o trâmite
processual mais lento. Por fim, no que toca ao pedido de requisição de abertura de procedimento
investigatório, considerando-se que os supostos delitos são de ação penal pública, consoante o
Art. 355 do Código Eleitoral, tal pretensão é juridicamente possível, nos termos do Art. 5°, II do
Código de Processo Penal. Por todo exposto, recebo a petição inicial em todos os seus termos, e,
com fulcro no Art.22, I da LC 64/90 e suas alíneas, DETERMINO:
a) a citação e intimação do representado, via oficial de justiça, cientificando-o do conteúdo da peça
exordial deste processo e anexos, a fim de que, querendo, apresente defesa legal no prazo de 5
(cinco) dias. b) a suspensão da distribuição de prêmios pelo Poder Público Municipal de Bom
Jesus do Araguaia/MT até a data do pleito eleitoral, aos 15/11/2020, bem como, caso tenha sido
promulgada, a imediata suspensão da eficácia da Lei Municipal oriunda do Projeto de Lei nº 003
/2020 do município de Bom Jesus do Araguaia/MT. Em ambos casos, devem os Poderes
Executivo e Legislativo deste município serem imediatamente cientificados desta decisão pela
serventia eleitoral via telefone e email - diligência esta que deverá ser certificada nestes autos após
seu cumprimento - sem prejuízo da regular intimação destes entes, que deverá ser realizada
preferencialmente pela via postal. Ademais, em ambas comunicações deverá constar
determinação para que os referidos entes informem a este juízo nestes mesmos autos, no prazo
de 5 (cinco) dias, do cumprimento da tutela de urgência concedida nesta decisão, assim como
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de 5 (cinco) dias, do cumprimento da tutela de urgência concedida nesta decisão, assim como
advertência de responsabilidade pelo crime de desobediência prescrito no Art.347 do Código
Eleitoral, em caso de eventual descumprimento. c) que seja aberto procedimento investigatório
referente às condutas narradas na exordial, devendo o Delegado de Polícia responsável pela
Delegacia de Polícia de Bom Jesus do Araguaia/MT ser oficiado, preferencialmente via e-mail,
desta determinação, valendo a presente decisão como ofício.
Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. Ciência ao MP. Querência-MT, na data da
assinatura eletrônica. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto Juiz Eleitoral

ATOS DA 61ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600066-29.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554)
0600066-29.2020.6.11.0061
REQUERENTE: RONALDO GARCIA DE BESSA
Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICIA NAVES MAFRA - MT21447/O, LENINE POVOAS DE
ABREU - MT17120/O
Vistos, etc.
MANTENHO a decisão de piso por seus próprios fundamentos.
ENCAMINHEM-SE os autos ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, conforme disposto no
art. 267, § 6º do Código Eleitoral, tendo em vista a inexistência de previsão legal para a realização
de juízo de admissibilidade em recurso inominado na instância singular eleitoral.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 05 de setembro de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral

PROCESSO 0600067-14.2020.6.11.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 61ª ZONA ELEITORAL
FILIAÇÃO

PARTIDÁRIA

(12554)

0600067-14.2020.6.11.0061

REQUERENTE:

CHARLES

JORDAO DE SOUZA COSTA Advogados do REQUERENTE: PATRICIA NAVES MAFRA MT21447/O, LENINE POVOAS DE ABREU - MT17120/O
Vistos, etc.
MANTENHO a decisão de piso por seus próprios fundamentos.
ENCAMINHEM-SE os autos ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, conforme disposto no
art. 267, § 6º do Código Eleitoral, tendo em vista a inexistência de previsão legal para a realização
de juízo de admissibilidade em recurso inominado na instância singular eleitoral.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.
CUMPRA-SE. Às providências.
Comodoro/MT, 11 de setembro de 2020.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz Eleitoral
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