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ATOS DO PLENO
RESOLUÇÕES
EDITAL Nº 377/2014 - PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO.
Para conhecimento das partes interessadas e demais efeitos legais, publica-se a seguinte
resolução:
RESOLUÇÃO Nº 1553/2014
Extingue a Revista de Julgados e cria a Revista da Escola Judiciária Eleitoral, ambas do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 18, I e IX, da Resolução TRE-MT nº 1.152, de 7 de agosto de 2012
(Regimento Interno); e
CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar a administração da justiça e otimizar a
prestação jurisdicional diante do direito fundamental de acesso à informação (art. 5º, XIV e
XXXIII, da Constituição Federal de 1988), da necessidade de julgamento público (art. 93, IX,
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
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da Constituição Federal de 1988) e dos princípios da publicidade e da eficiência que regem a
Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988);
CONSIDERANDO o disposto no art. 3º e art. 8º, § 2º, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro
de 2011 (Lei de Acesso à Informação);
CONSIDERANDO as restrições contidas no art. 2º, II, da Resolução do Conselho Nacional de
Justiça nº 79, de 9 de junho de 2009;
CONSIDERANDO a conveniência de substituição das mídias impressas pelas mídias eletrônicas
na divulgação das decisões colegiadas (acórdãos e resoluções) como medida de promoção da
preservação do meio-ambiente, de redução de custos financeiros, de maior acessibilidade e
celeridade na divulgação dos atos judiciais;
CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo nº 182661 - Classe PA (Protocolo nº
52597/2014),
RESOLVE
Art. 1º Fica extinta a Revista de Julgados do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso - ISSN
2178-8081.
Parágrafo único. O art. 139, da Resolução nº 1.152/2012 passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 139. O inteiro teor dos acórdãos e resoluções deverá estar disponível para consulta no
sítio internet do Tribunal logo após sua publicação, devendo haver seleção dos principais
julgados que comporão a base de jurisprudência do Tribunal.”
Art. 2º Fica criada a Revista da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso para divulgação de artigos doutrinários e/ou científicos, que versem sobre
matéria eleitoral, constitucional, administrativa e demais assuntos de interesse da Justiça
Eleitoral.
Parágrafo único. A Revista será dirigida por um Conselho Editorial, composto dos seguintes
membros:
I - Diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TRE-MT, que presidirá o Conselho;
II - Docente com notório saber jurídico e formação em direito constitucional, eleitoral e/ou
administrativo;
III - Operador do direito com notório saber jurídico e militante na área de direito eleitoral;
IV - Membros da Comissão Editorial Permanente do TRE-MT.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as
demais disposições em contrário.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos nove dias do
mês de dezembro de dois mil e quatorze.
Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Presidente do TRE-MT. Desembargadora MARIA
HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Vice-Presidente e Corregedora Regional Eleitoral. Doutor
PEDRO FRANCISCO DA SILVA, Juiz-Membro. Doutor AGAMENON ALCÂNTARA MORENO
JÚNIOR, Juiz-Membro. Doutor LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Juiz-Membro. Doutor ANDRÉ
LUIZ DE ANDRADE POZETI, Juiz-Membro Substituto.
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos nove dias do mês de
dezembro do ano dois mil e quatorze.
Assinado por: Breno Antonio Sirugi Gasparoto - Secretário Judiciário

ACÓRDÃOS
EDITAL Nº 376/2014 - PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO.
Para conhecimento das pessoas interessadas, e demais efeitos legais publica-se o(s)
seguinte(s) acórdão(s):
ACÓRDÃO Nº 24627
PROCESSO Nº 663-08.2012.6.11.0003 – CLASSE - RC
RECURSO CRIMINAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - ROSÁRIO OESTE/MT - 3ª ZONA
ELEITORAL - ELEIÇÕES 2012
RECORRENTE(S): ALEX ESTEVES BERTO
ADVOGADO(S): ROBERTO DE ALMEIDA GIL
RECORRENTE(S): ASSUNÇÃO IGINO DA SILVA
ADVOGADO(S): ROBERTO DE ALMEIDA GIL
RECORRENTE(S): JOSÉ BONIFÁCIO OJEDA
ADVOGADO(S): SUZYE MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO MARTINS
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: DOUTOR ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE POZETTI
RECURSOS CRIMINAIS - AÇÃO PENAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - PROMESSA DE
PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A FESTA DE FORMATURA - PRELIMINAR DE NULIDADE
DAS PROVAS - INQUÉRITO REQUISITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - CRIME QUE
OCORREU ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N° 23.386/2013 - INAPLICABILIDADE DA
NORMA CONTIDA NO ART. 8° DA REFERIDA RESOLUÇÃO QUE DIZIA QUE O INQUÉRITO
POLICIAL ELEITORAL SOMENTE PODERIA SER INSTAURADO POR DETERMINAÇÃO DA
JUSTIÇA ELEITORAL - NORMA ALTERADA ATRAVÉS DO JULGAMENTO DA ADI N° 5104 LEGITIMIDADE DO PARQUET PARA REQUISITAR INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL
ELEITORAL - PRELIMINAR REJEITADA - PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO IMPOSSIBILIDADE EM FACE DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO - CONCURSO FORMAL PENA SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO EM LEI PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO - DÚVIDAS QUANTO A EXISTÊNCIA OU NÃO DA
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PROMESSA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS A FESTA DE FORMATURA TESTEMUNHAS QUE SE CONTRADIZEM - UMA ÚNICA TESTEMUNHA DO FATO AFIRMA QUE
HOUVE A PROMESSA - ALUNA LIGADA A COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA - DEMAIS ALUNOS
TESTEMUNHARAM NO SENTIDO DE NÃO TER HAVIDO PROMESSA ALGUMA - PROVAS QUE
NÃO SÃO HÁBEIS A DAR A CERTEZA NECESSÁRIA PARA A CONDENÇÃO DOS RÉUS PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS - RECURSOS PROVIDOS.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2014.
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Presidente. DOUTOR ANDRÉ LUIZ DE
ANDRADE POZETTI, Relator.
ACÓRDÃO Nº 24634
PROCESSO Nº 166-45.2013.6.11.0007 – CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXERCÍCIO
2012
RECORRENTE(S): PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE ALTO PARAGUAI/MT
ADVOGADO(S): ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS
RELATOR: DOUTOR PEDRO FRANCISCO DA SILVA
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO CONTAS. ANUAL. EXERCÍCIO 2012. PARTIDO POLÍTICO.
DESAPROVADAS. ANO ELEITORAL. PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Revela-se intempestivo o recurso interposto fora do tríduo legal, ausentes quaisquer causas
de suspensão e/ou interrupção de prazos processuais.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2014.
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Presidente. DOUTOR PEDRO FRANCISCO DA
SILVA, Relator.
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos nove dias
do mês de dezembro do ano dois mil e catorze.
Assinado por: Breno Antonio Sirugi Gasparoto - Secretário Judiciário

ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 490/2014
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XI do artigo 19 do Regimento Interno deste
Tribunal e tendo em vista o disposto no Procedimento Administrativo Eletrônico nº
6.148/2013, resolve conceder ao servidor efetivo LUIZ ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
JÚNIOR, Analista Judiciário, Área Judiciária, matrícula nº 10507342, averbação de tempo de
serviço militar, no total de 114 (cento e quatorze) dias, nos termos do artigo 103, inciso VI da
Lei nº 8.112/90, para fins de aposentadoria, disponibilidade e concurso de remoção.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2014.
Assinado por: Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA - Presidente do Egrégio
TRE/MT

ATOS DA DIRETORIA GERAL
DECISÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N.º 2418/2013
Visto, etc
1.Considerando o disposto no artigo 9º, §§1º e 2º da Lei n.º 11.416, de 15.12.2006, que
versa sobre o desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras
dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário Federal, mediante progressão funcional e
promoção;
2.Considerando o regramento trazido pela Lei n° 12.774/2012 e pela Portaria Conjunta STF n°
4/2013, regulamentados no âmbito deste TRE/MT por intermédio da Portaria TRE/MT nº
463/2013 que determinou o novo enquadramento dos servidores efetivos do Poder Judiciário;
3.Considerando o teor dos artigos 16, 17 e 18 da Resolução TSE n.º 22.582/2007, que
estabelecem os critérios para a progressão dos servidores efetivos da Justiça Eleitoral;
4. Considerando ainda os dados relativos ao desempenho do(a) servidor(a) após o decurso do
prazo de 12 (doze) meses da última avaliação, bem como a manifestação da Secretaria de
Gestão de Pessoas concluindo pelo preenchimento dos requisitos necessários à movimentação
na carreira;
5.Considerando, ao final, a delegação de competência estabelecida à Diretoria-Geral pela
Portaria TRE-MT nº 45/2012;
6.CONCEDO progressão funcional ao(à) servidor(a) ROSIRENE MARTINS GOMES, integrante
da carreira de Técnico Judiciário área Administrativa, com entrada em exercício no dia
22/11/2012, passando da classe A padrão 2 para a Classe A padrão 3, com efeitos a partir de
22/11/2014.
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7.Encaminhe-se os presentes autos à SGP para adoção das providências atinentes a essa
Unidade, decorrentes da presente deliberação.
Diretoria-Geral, em 05 de dezembro de 2014.
Assinado por: Breno Antonio Sirugi Gasparoto- Diretor-Geral em substituição
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N.º 3175/2013
Visto, etc
1.Considerando o disposto no artigo 9º, §§1º e 2º da Lei n.º 11.416, de 15.12.2006, que
versa sobre o desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras
dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário Federal, mediante progressão funcional e
promoção;
2.Considerando o regramento trazido pela Lei n° 12.774/2012 e pela Portaria Conjunta STF n°
4/2013, regulamentados no âmbito deste TRE/MT por intermédio da Portaria TRE/MT nº
463/2013 que determinou o novo enquadramento dos servidores efetivos do Poder Judiciário;
3.Considerando o teor dos artigos 16, 17 e 18 da Resolução TSE n.º 22.582/2007, que
estabelecem os critérios para a progressão dos servidores efetivos da Justiça Eleitoral;
4. Considerando ainda os dados relativos ao desempenho do(a) servidor(a) após o decurso do
prazo de 12 (doze) meses da última avaliação, bem como a manifestação da Secretaria de
Gestão de Pessoas concluindo pelo preenchimento dos requisitos necessários à movimentação
na carreira;
5.Considerando, ao final, a delegação de competência estabelecida à Diretoria-Geral pela
Portaria TRE-MT nº 45/2012;
6.CONCEDO progressão funcional ao(à) servidor(a) HENRIQUE CEZAR GONÇALVES PARREIRA,
integrante da carreira de Analista Judiciário área Judiciária, com entrada em exercício no dia
03/11/2010, passando da classe A padrão 4 para a Classe A padrão 5, com efeitos a partir de
12/11/2014.
7.Encaminhe-se os presentes autos à SGP para adoção das providências atinentes a essa
Unidade, decorrentes da presente deliberação.
Diretoria-Geral, em 05 de dezembro de 2014.
Assinado por: Mauro Sérgio Rodrigues Diogo - Diretor-Geral

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 932/2014/SAP/CRIP/SJ
REPRESENTAÇÃO Nº 91-90.2014.6.11.0000
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR - PROPAGANDA
ELEITORAL - EXTEMPORÂNEA / ANTECIPADA - ADESIVO - SLOGAN - USO EM VEÍCULO
PARTICULAR - ELEIÇÕES 2014
REPRESENTANTE: MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: RODRIGUES DA FONSECA & SCATOLA LTDA - ME
ADVOGADO: JEFFERSON RODRIGO DOS SANTOS TRINDADE - OAB: 27838/GO
REPRESENTADO: CRISTIANO LORSCHEITER ROCHA
ADVOGADO: JEFFERSON RODRIGO DOS SANTOS TRINDADE - OAB: 27838/GO
REPRESENTADO: MARIA DOS ANJOS SILVA
REPRESENTADO: HERNAN FERNANDEZ LIZARARU
ADVOGADO: JEFFERSON RODRIGO DOS SANTOS TRINDADE - OAB: 27838/GO
REPRESENTADO: EDSON ROBERTO MARIOTTI
ADVOGADO: JEFFERSON RODRIGO DOS SANTOS TRINDADE - OAB: 27838/GO
RELATOR: DOUTOR ALBERTO PAMPADO NETO
FINALIDADE: Notificação da representada MARIA DOS ANJOS SILVA, para, no prazo legal,
efetuar o pagamento da multa fixada na sentença de fls. 279/284, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
Despacho:
Trata-se de Representação Eleitoral, com fulcro no art. 36, da Lei nº 9.504/97, movida pelo
Ministério Público Eleitoral em desfavor de Rodrigues da Fonseca & Scatola LTDA-ME e outros,
em virtude de suposta realização de doação de propaganda eleitoral antecipada.
Recebida a representação, ordenou-se seu processamento pelo rito previsto no art. 96 da Lei
das Eleições, motivo pelo qual foi expedida carta de ordem para a notificação dos
representados, para a apresentação de defesa no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Quanto à Sra. Maria dos Anjos Silva, contudo, o ato citatório não foi realizado, em virtude do
fato de que a Representada já não reside no endereço fornecido pela inicial (certidão de fl.
68).
Sendo assim, diante da frustração da citação pessoal, reconheço presentes os requisitos
previstos nos arts. 231, II, e 232, I, do Código de Processo Civil, para o fim especial de
DETERMINAR, com fulcro nos dispositivos mencionados, combinados com o disposto no art.
4º, §2º, da Lei 11.419/06, seja a representada Maria dos Anjos Silva notificada nos termos da
decisão de fls. 51-54, por meio de Edital, a ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral (DEJE), diariamente, pelo período de 20 (vinte) dias, bem como seja o mesmo
afixado, pelo período assinalado, nos placares dos Cartórios Eleitorais do município de Sinop e
da Secretaria Judiciária deste Tribunal.
Após, dê-se total cumprimento ao despacho de fls. 292.
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Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de novembro de 2014.
ALBERTO PAMPADO NETO
Juiz Auxiliar do TRE-MT
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 28/11/2014.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO - Secretário Judiciário
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 951/2014/SAP/CRIP/SJ
REPRESENTAÇÃO Nº 1744-30.2014.6.11.0000
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL - EXTEMPORÂNEA / ANTECIPADA SHOWMÍCIO - ELEIÇÕES 2014
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "AMOR À NOSSA GENTE"
ADVOGADO: JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JUNIOR - OAB: 4.636/MT
ADVOGADO: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - OAB: 6.525/MT
ADVOGADO: MAIRLON DE QUEIROZ ROSA - OAB: 13.956/MT
ADVOGADO: ERIS ALVES PONDÉ - OAB: 13.830/MT
ADVOGADO: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB: 6557/MT
ADVOGADO: JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB: 9172-B/MT
REPRESENTADO: JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
ADVOGADO: PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB: 4.659/MT
ADVOGADO: GILMAR GONÇALVES ROSA - OAB: 18.662/MT
ADVOGADO: JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS JÚNIOR - OAB: 9607/MT
ADVOGADO: GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI - OAB: 10042/MT
ADVOGADO: JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - OAB: 14.051/MT
ADVOGADA: TAYANE COUTO DA SILVA PASETTO - OAB: 18.228/MT
RELATOR(A): DOUTOR ALBERTO PAMPADO NETO
Despacho:
Vistos etc.
Cuida-se de Representação por propaganda eleitoral antecipada ofertada pela COLIGAÇÃO
"AMOR À NOSSA GENTE" em desfavor do então candidato JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES,
em razão de suposta realização de propaganda eleitoral consistente na participação e discurso
em um "showmício" na Fazenda Santa Tereza, no município de União do Sul.
De acordo com a inicial (fls. 02/07), o representado, em um evento que pretensamente
comemoraria o dia do trabalho, subiu ao palanque e fez exaltado discurso eleitoral, em
evidente promoção de sua futura candidatura, razão pela qual, requer a condenação do
representado ao pagamento da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei 9.504/97, em razão
da prática de propaganda eleitoral antecipada, em seu valor máximo.
Juntou os documentos de fls. 08/12 e 14 e mídia de fls. 13.
O representado, apesar de devidamente notificado (certidão de fls. 20), deixou de apresentar
defesa.
A representante do Ministério Público Eleitoral manifestou-se às fls. 22/23, pela improcedência
da representação.
Relatados. Decido.
A coligação representante atribuiu ao então pré-candidato representado, a prática de
propaganda eleitoral antecipada, nos moldes do art. 36, da Lei n.º 9.504/97, em razão de no
dia 03/05/2014, a pretexto de se comemorar o dia do trabalhador, ter participado de um
comício realizado em propriedade particular no município de União do Sul, com shows
artísticos, comida e bebidas gratuitas.
A inicial foi instruída com fotos do referido comício e gravação e transcrição do discurso do
candidato representado.
Em razão da péssima qualidade da gravação constante na mídia de fls. 13, não há como
entender o conteúdo do discurso tido como propaganda eleitoral antecipada, que foi transcrito
às fls. 14.
No entanto, como o candidato representado, apesar de devidamente notificado, não
apresentou defesa, tenho como real a transcrição de fls. 14 e passo analisá-la a fim de
verificar a ocorrência ou não da propaganda eleitoral antecipada, vejamos:
Pedro Taques: Não viemos aqui para falar de política, viemos aqui para abraçar os amigos,
"inaudível", falar de algumas coisas que podem ser feitas, primeiro, resolver a questão de
logística, precisamos sim resolver a questão de estrada, e com dinheiro de FETHAB, porque o
dinheiro do FETHAB é dinheiro do produtor que está indo em 30%, está indo pra copa do
mundo lá em Cuiabá, precisamos sim resolver a questão indígena, e eu participei do debate a
respeito da PEC 215, precisamos resolver a questão da legislação trabalhista, para o setor
rural, precisamos pensar nisso. Agora, nos estamos num momento de festa, viemos aqui
também para ouvir a música né, das meninas que estão ali, e dar um abraço no amigo Elizeu.
Muito obrigado, aqui quero representar os trabalhadores e colaboradores, abraço a todos
vocês, colaboradores desse importante grupo do Estado de Mato Grosso, ele está dizendo
aqui: pode falar mais, pode falar mais, mas nos não viemos aqui para fazer discurso, viemos
aqui para cumprimentar vocês , e também pra almoçar e ouvir a música aqui. Porque os
políticos falam muito! eu prefiro falar pouco e fazer muito, muito obrigado, um abraço e até a
próxima oportunidade! Pedro Taques: A Paulinha da Gaita? Paulinha? Paulinha da Sanfona?
vem cá Paulinha, A Paulinha agora vai tocar sanfona aqui pra nós, que é bem melhor do que
ficar ouvindo político ficar falando meio dia não é isso? Um abraço e até a próxima
oportunidade!"
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Conforme disposição do art. 36 da Lei 9.504/97 (Lei das Eleições), a realização de propaganda
eleitoral somente é permitida após o dia 5 de julho do ano da eleição e a realização de atos de
propaganda, antes da data assinalada, configura propaganda extemporânea, que sujeita o
responsável por sua divulgação e, quando comprovado prévio conhecimento, também o
beneficiário, a multa no valor de R$5.000,00 a R$25.000,00, ou o equivalente ao custo da
propaganda, se este for maior (art. 36, §3º, LE - com redação dada pela Lei n.º 12.034/09).
Ao tratar do tema, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que para a configuração da
propaganda eleitoral antecipada necessária a referência à eleição, candidatura ou votos, ainda
que de forma dissimulada (AgRg no AI n.º 5275 e Recurso Especial Eleitoral nº 16183).
Corroborando esse entendimento:
Agravo de Instrumento. Recurso Especial. Propaganda eleitoral extemporânea. Nãoconfiguração. Provimento. Agravo Regimental. Não provido. A mera divulgação do nome e do
trabalho desenvolvido, sem referências a eleições, candidaturas ou votos, não caracteriza
propaganda eleitoral antecipada, nem permite a aplicação da multa prevista no art. 36, § 3º,
da Lei nº 9.504/97. Eventuais abusos e excessos, com o fim de influir na vontade do eleitor,
poderão ser apurados nos termos do disposto no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
Agravo Regimental a que se nega provimento." (TSE - AgRg no AI n.º 5275 - Belém/PA,
1/2/2005. Relator(a) designado(a): LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA)
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ELEIÇÕES 2008. EVENTO
COMERCIAL. MENSAGEM DE CONTEÚDO ELEITORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRÉCANDIDATURA. CARGO ELETIVO. AÇÕES POLÍTICAS. NÃO DIVULGAÇÃO. SHOWMÍCIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA. 1 - A propaganda eleitoral antecipada caracteriza-se pela divulgação, antes do
prazo permitido em lei, de pré-candidaturas com mensagens de enaltecimento a seus
postulantes, bem como especificação quanto aos cargos eletivos pretendidos. 2 - A ausência
de provas que evidenciem a divulgação de mensagens eleitorais, bem como a indicação de
cargos eletivos a serem disputados, não qualificam evento festivo, de caráter meramente
comercial, como showmício vedado pela legislação eleitoral. 3 - "(...) Entende-se como ato de
propaganda eleitoral aquele que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada,
a candidatura, mesmo que apenas postulada, e a ação política que se pretende desenvolver
ou razões que induzam a concluir que o beneficário é o mais apto ao exercício de função
pública. Precedentes. (...)" (AAG 7.739, Rel. Min. Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira, DJ 02/05/2008, Pág. 04) 4 - Recurso improvido." (TRE-CE - 32: 13326 CE , Relator: CID
MARCONI GURGEL DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/06/2008, Data de Publicação: DJ Diário de justiça, Volume 124, Data 03/07/2008, Página 187)
No caso dos autos, ao contrário do que alega a coligação representante não houve no discurso
transcrito divulgação de ações políticas desenvolvidas pelo Representado, tampouco o cargo
eletivo que por ventura objetiva concorrer ou pedido de votos, não restando configurada,
portanto, a alegada propaganda eleitoral antecipada.
Dessa forma, pelas razões alinhavadas, em consonância com o parecer do Ministério Público
Estadual, constante às fls. 22/23, JULGO IMPROCEDENTE a presente representação.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após as formalidades estilares, arquive-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2014.
ALBERTO PAMPADO NETO
Juiz Auxiliar do TRE-MT
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 05/12/2014.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO Secretário Judiciário
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 952/2014/SAP/CRIP/SJ
REPRESENTAÇÃO Nº 5431 CLASSE 07 (6530-30.2007.6.11.0000)
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL - EXTEMPORÂNEA / ANTECIPADA SHOWMÍCIO - ELEIÇÕES 2014
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "AMOR À NOSSA GENTE"
ADVOGADO: JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JUNIOR - OAB: 4.636/MT
ADVOGADO: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - OAB: 6.525/MT
ADVOGADO: MAIRLON DE QUEIROZ ROSA - OAB: 13.956/MT
ADVOGADO: ERIS ALVES PONDÉ - OAB: 13.830/MT
ADVOGADO: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB: 6557/MT
ADVOGADO: JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB: 9172-B/MT
REPRESENTADO: JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
ADVOGADO: PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB: 4.659/MT
ADVOGADO: GILMAR GONÇALVES ROSA - OAB: 18.662/MT
ADVOGADO: JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS JÚNIOR - OAB: 9607/MT
ADVOGADO: GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI - OAB: 10042/MT
ADVOGADO: JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - OAB: 14.051/MT
ADVOGADA: TAYANE COUTO DA SILVA PASETTO - OAB: 18.228/MT
RELATOR: ALBERTO PAMPADO NETO
Despacho:
Vistos etc. A decisão de fls. 593/594 advém do quanto decidido definitivamente (trânsito em
julgado) no Processo nº 85-40.2001.6.11.0000 (protocolo SADP nº 4.244/2001 - contas
anuais - exercício 2000), que suspendeu o recebimento, pelo PDT/MT, de quotas do fundo
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partidário até a data de 06/04/2011. Como a agremiação recebeu indevidamente, em 2006, a
quantia atualizada às fls. 589 (R$ 45.503,10), as intimações de fls. 596 e seguintes - para
recolhimento do valor ao erário público - caracterizam apenas a fase de cumprimento da
decisão/acórdão, não havendo mais lugar para discutir as razões de mérito do julgamento.
Face ao instituto da coisa julgada material, portanto, não há possibilidade jurídica de se
deduzir, neste processo, as questões ventiladas na petição de fls. 611/645. Não é mais
possível discutir se a decisão do Processo 85-40.2001 é gravosa ou não; se o partido foi ou
não foi notificado para prestar as contas; se o PDT/MT devia ou não prestar contas sobre o
exercício 2000; se houve ou não comunicação ao Diretório Nacional, etc. Toda a matéria de
direito está definitivamente decidida com o trânsito em julgado do Acórdão TRE/MT nº
13.313/2001, de 27/09/2001, exarado naquele Processo 85-40.2001. Uma vez intimados a
proceder ao recolhimento da quantia supracitada e tendo se mantido inertes, os Srs. Mario
Marcio Gomes Torres e Clovis Antonio de Souza (responsáveis legais) sofrem as
consequências jurídicas da ilegalidade perpetrada pela agremiação. O despacho de fls.
608/609 tão somente cumpriu os dispositivos normativos que determinam a inscrição do
nome de ambos no CADIN. Em verdade, sequer se trata de decisão judicial, consubstanciando
mero exaurimento da fase de cumprimento da decisão. Qualquer pretensão jurídica, se assim
entenderem os peticionantes de fls. 611/645, deve ser veiculada em ação própria e
autônoma. Nestes autos de prestação de contas, então, não há mais possibilidade de se
alegar matérias de defesa. Por último, observo que o procedimento ainda não chegou a uma
eventual fase de tomada de contas especial ou mesmo execução fiscal. O despacho de fls.
608/609 apenas determinou a inscrição do nome dos responsáveis no CADIN; não houve
qualquer determinação de constrição patrimonial em desfavor dos Srs. Marcio e Clovis. Daí
porque não existe nenhuma similitude com a decisão trazida pelos peticionantes às fls.
614/615. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO dos pedidos de fls. 623/624. Outrossim,
DETERMINO o envio à CCIA-TRE/MT para cumprimento das alíneas "a", "c" e "d" do despacho
de fls. 608/609. Publique-se.
Cuiabá, 1º de dezembro de 2014.
Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Presidente do TRE/MT
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 05/12/2014.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO Secretário Judiciário
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 953/2014/SAP/CRIP/SJ
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 64-15.2011.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - ANUAL DO DEMOCRATAS DEM/MT - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010
REQUERENTE: OSCAR DA COSTA RIBEIRO, PRESIDENTE REGIONAL DO DEM/MT
ADVOGADO: MURILO CÉSAR MONTEIRO GODOY - OAB: 7569/MT
RELATOR: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE POZETTI
Despacho:
Vistos etc.
Considerando a inércia do Partido, à Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria - CCIA
para o prosseguimento do feito.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2014.
ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE POZETTI
Relator(a)
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 05/12/2014.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO Secretário Judiciário
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 954/2014/SAP/CRIP/SJ
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 963-08.2014.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO ESTADUAL - PRP
- ELEIÇÕES 2014
REQUERENTE: LUIZ PINHEIRO
RELATOR(A): DOUTOR PEDRO FRANCISCO DA SILVA
FINALIDADE: INTIMAÇÃO de LUIZ PINHEIRO, para apresentar a prestação de contas de
campanha relativas às eleições de 2014, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos
do art. 38, § 3º, da Resolução TSE nº 23.406/2014.
Decisão/Despacho: “Intime-se por Edital. Cuiabá, 5 de dezembro de 2014. (ass.) PEDRO
FRANCISCO DA SILVA. Relator(a.)”
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 05/12/2014.
Assinado por: Daniel Ribeiro Taurines - Coordenador de Controle Interno e Auditoria
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 955/2014/SAP/CRIP/SJ
INQUÉRITO Nº 132-62.2011.6.11.0000 – PROTOCOLO Nº 14.302/2011
REQUERENTE: SIGILOSO
REQUERIDO: SIGILOSO
REQUERIDO: SIGILOSO
REQUERIDO: SIGILOSO
RELATOR(A): DOUTOR PEDRO FRANCISCO DA SILVA
Decisão/Despacho:
“ACOLHO parecer ministerial (fl.812)
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Notifique-se o Denunciado (...) para oferecimento de resposta no prazo de quinze dias, nos
termos do artigo 4º da Lei nº 8.038/90.
Após, voltem-me conclusos os autos.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2014.
PEDRO FRANCISCO DA SILVA
Relator(a)”
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 09/12/2014.
Assinado por: Daniel Ribeiro Taurines - Coordenador de Controle Interno e Auditoria
PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO - EDITAL 370
Para conhecimento das partes e demais efeitos legais, publica-se a PAUTA DE JULGAMENTO
da Sessão Ordinária que se realizará às 8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos na Sala das
Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o transcurso do prazo de 2 (dois)
dias úteis ou na sessão subseqüente, conforme previsto no Regimento Interno do Órgão.
1) PROCESSO Nº 25674/2013 – CLASSE PET – PROTOCOLO Nº 42.590/2013
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NO PROCESSO
Nº 5475-52.2010.6.11.0007 - EXECUÇÃO FISCAL - DIAMANTINO/MT - 7ª ZONA ELEITORAL
AGRAVANTE: LEVI JOSÉ PEDRINI
ADVOGADO(S): CELITO LILIANO BERNARDI, HELTON GEORGE RAMOS, ELLEN CRISTINA DE
BARROS, PAULO ROGÉRIO DE SOUZA MILLÉO, SÉRGIO GUARESI DO SANTO
AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - UNIÃO FEDERAL
RELATOR: DOUTOR PEDRO FRANCISCO DA SILVA
2) PROCESSO Nº 44454/2012 – CLASSE RE – PROTOCOLO Nº 115.475/2012
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - VEREADOR JURUENA/MT - 48ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2012
RECORRENTE: GENIEL VILELA
ADVOGADO(S): EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: DOUTOR PEDRO FRANCISCO DA SILVA
3) PROCESSO Nº 2236 (Num. Única: 2236/2011) – CLASSE RC - PROTOCOLO Nº
12.412/2011
RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO PECULATO - CONCURSO DE CRIMES - BARRA DO GARÇAS/MT - 9ª ZONA ELEITORAL ELEIÇÕES 2010
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO
ADVOGADO(S): DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO MAURO GOMES PIAUÍ
RECORRIDO(S): JOAQUIM FRANCISCO FERREIRA
ADVOGADO(S): ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA
RECORRIDO(S): AILDA DE DEUS SILVA
ADVOGADO(S): PAULO CARVALHO DE FREITAS WESLEY EDUARDO DA SILVA RICARDO
TIBÉRIO
RECORRIDO(S): JOSÉ JUAREZ DOS REIS GUIMARÃES
ADVOGADO(S): PAULO CARVALHO DE FREITAS WESLEY EDUARDO DA SILVA RICARDO
TIBÉRIO
REVISOR: DOUTOR LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
RELATOR: DOUTOR AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos nove dias
do mês de dezembro do ano dois mil e quatorze.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO - Secretário Judiciário

ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 44/2014. Proc. Adm. nº 2.612/2014 (Eletrônico). Objeto: Registro
de Preços de equipamentos e softwares da marca Check Point para atualização e expansão da
solução de segurança da informação e comunicação atualmente em uso no TRE-MT. Menor
Preço.
Edital
disponível
a
partir
de
09/12/2014:
www.tre-mt.gov.br
e
www.comprasnet.com.br. Informações: (65) 3362-8164/8105. Início da sessão pública de
lances pelo sistema Comprasnet: 19/12/2014, às 10h00 (horário de Brasília-DF).
Assinado por: Arlindo Severino da Silva - Assistente IV - SLC
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
Comunicamos a reabertura de prazo do Pregão Eletrônico nº 39/2014. Proc. Adm. nº
3.428/2013 (Eletrônico), publicado no DOU de 15/10/2014. Objeto: Serviços de manutenção
corretiva dos Chillers que mantém o Ar Condicionado. Menor Preço. Novo Edital disponível a
partir de 09/12/2014: www.tre-mt.gov.bre www.comprasnet.com.br. Informações: (65)
3362-8164/8105. Início da sessão pública de lances pelo sistema Comprasnet: 22/12/2014,
às 10h00 (horário de Brasília-DF).
Assinado por: Arlindo Severino da Silva - Assistente IV - SLC
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ATOS DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 465/2014/CCIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 887-81.2014.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO FEDERAL - PHS ELEIÇÕES 2014
REQUERENTE: MIRIAM DE FÁTIMA NASCHEVENG PINHEIRO
ADVOGADO: JOÃO RAIMUNDO NASCHENVENG PINHEIRO - OAB: 4.919/MT
RELATOR(A): DOUTOR AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
Decisão/Despacho:
“Visto, etc.
Diante da manifestação da CCIA de fls. 21/22, notifique-se a candidata para apresentar sua
prestação de contas nos termos do art. 33, § 5º, da Resolução TSE nº 23.406/2014.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2014.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
Relator(a)”
Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria do TRE-MT, 09/12/2014.
Assinado por: Daniel Ribeiro Taurines - Coordenador de Controle Interno e Auditoria
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 463/2014/CCIA
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) DOUTOR LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Relator(a) do
Processo de Prestação de Contas Nº 1151-98.2014.6.11.0000:
REQUERENTE(S): SERGIMAR VIEIRA MARQUES
FAZ SABER, na forma do disposto no artigo 43, caput, da Resolução TSE nº 23.406/14, a
todos os candidatos, partidos, coligações e ao Ministério Público Eleitoral que o(a)
candidato(a) apresentou prestação de contas final referente às Eleições 2014, cujos relatórios
de receitas e despesas se encontram disponíveis para consulta no seguinte endereço
eletrônico:
http://www.tre-mt.jus.br/eleicoes/eleicoes-2014/divulgacao-da-prestacao-de-contas
FAZ SABER, ainda, que o respectivo processo de prestação de contas e demais informações
encontram-se disponíveis para consulta nas dependências da Coordenadoria de Controle
Interno e Auditoria - CCIA, nos horários de expediente e plantão da unidade.
Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria do TRE-MT, aos nove dias do mês de dezembro
do ano de dois mil e quatorze.
Assinado por: Daniel Ribeiro Taurines - Coordenador de Controle Interno e Auditoria
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 464/2014/CCIA
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) DOUTOR ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE POZETTI, Relator(a) do
Processo de Prestação de Contas Nº 1176-14.2014.6.11.0000:
REQUERENTE(S): SHIRLEY PEREIRA DE SOUZA FREITAS
FAZ SABER, na forma do disposto no artigo 43, caput, da Resolução TSE nº 23.406/14, a
todos os candidatos, partidos, coligações e ao Ministério Público Eleitoral que o(a)
candidato(a) apresentou prestação de contas final referente às Eleições 2014, cujos relatórios
de receitas e despesas se encontram disponíveis para consulta no seguinte endereço
eletrônico:
http://www.tre-mt.jus.br/eleicoes/eleicoes-2014/divulgacao-da-prestacao-de-contas
FAZ SABER, ainda, que o respectivo processo de prestação de contas e demais informações
encontram-se disponíveis para consulta nas dependências da Coordenadoria de Controle
Interno e Auditoria - CCIA, nos horários de expediente e plantão da unidade.
Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria do TRE-MT, aos nove dias do mês de dezembro
do ano de dois mil e quatorze.
Assinado por: Daniel Ribeiro Taurines - Coordenador de Controle Interno e Auditoria

ATOS DA 5ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS N.º 7-74.2014.6.11.0005
Informação Eleitoral
Informante: Juízo da 5ª Zona Eleitoral
SENTENÇA
Tratam-se os presentes autos de Informação Eleitoral, apresentada pela Chefe de Cartório da
5ª Zona Eleitoral, onde comunicou que os representantes municipais dos Partidos Políticos :
DEM, PC do B, PDT, PP, PPS, PR, PRB, PROS, PRP, PSB, PSC, PSDB, PSL, PT, PTB, PT do B e
PV, deixaram de apresentar, no prazo fixado pelo art. 32 da Lei nº 9.096/95, a Prestação de
Contas Anual do Partido, referente ao exercício de 2013.
No despacho exarado às fls. 18, foi determinada a intimação dos respectivos partidos
políticos, estipulando-se o prazo de 72 (setenta e duas) horas para o atendimento.
Na certidão de fls. 76 foi informado que apenas os partidos DEM, PROS, PP, PDT, PPS, PSOL e
PSC, apresentaram suas contas após a intimação.
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No parecer de fls. 78/79, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela suspensão do repasse de
novas cotas do fundo partidário em consonância com o previsto na Resolução 21841/04.
É o relatório. Fundamento e decido.
Conforme informado nos presentes autos, os representantes municipais dos partidos em
questão não apresentaram a prestação de contas anual referente ao exercício de 2013, nem
justificaram a impossibilidade de fazê-lo, agindo em desconformidade com o preceito legal
inserido no art. 32 da Lei nº 9.096/95.
Conforme disposto no art. 37 caput, da Lei nº 9.096/95, e art. 28, III, da Resolução do TSE
nº 21.841/04, a falta de prestação de contas ou sua desaprovação total, implica a suspensão
de novas cotas do fundo partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso,
sujeitando os responsáveis às penas da lei.
Diante do exposto e por tudo mais que dos autos constam, em conformidade com a Lei nº
9.096/95 e com a Resolução n.º 21.841 de 22 de junho de 2004, DECLARO NÃO PRESTADAS
as contas do PC do B – Partido Comunista do Brasil, PR – Partido da República , PRB – Partido
Republicano Brasileiro, PRP – Partido Republicano Progressista, PSB – Partido Socialista
Brasileiro, PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira , PSL – Partido Social Liberal, PT –
Partido dos Trabalhadores, PTB – Partido Trabalhista Brasileiro , PT do B – Partido Trabalhista
do Brasil e PV – Partido Verde, desta forma, suspensas, com perda, as novas quotas do
Fundo Partidário, aos Diretórios Municipais de Nova Mutum/MT dos partidos em questão, pelo
tempo que perdurar a omissão.
Proceda-se o lançamento no sistema Sico – Sistema de Informações de Cotas Partidárias, da
presente decisão.
Encaminhe-se ofício aos Diretórios Regional e Nacional dos partidos envolvidos, informando-os
do teor da presente sentença.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Observadas as formalidades legais, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Nova Mutum, 02 de dezembro de 2014.
Assinado por: Helícia Vitti Lourenço - Juíza da 5ªZona Eleitoral
AUTOS N.º 8-59.2014.6.11.0005
Informação Eleitoral
Informante: Juízo da 5ª Zona Eleitoral
SENTENÇA
Tratam-se os presentes autos de Informação Eleitoral, apresentada pela Chefe de Cartório da
5ª Zona Eleitoral, onde comunicou que os representantes municipais dos Partidos Políticos
DEM, PDT, PP, PPS, PR, PROS, PSB, PSC, PSD, PSDB, PT e PV deixaram de apresentar, no
prazo fixado pelo art. 32 da Lei nº 9.096/95, a Prestação de Contas Anual do Partido,
referente ao exercício de 2013.
No despacho exarado às fls. 18, foi determinada a intimação dos respectivos partidos
políticos, estipulando-se o prazo de 72 (setenta e duas) horas para o atendimento.
Na certidão de fls. 52 foi informado que os partidos DEM, PDT, PR, PT e PV, mesmo tendo sido
devidamente intimados, permaneceram inadimplentes.
No parecer de fls. 55, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela sujeição dos partidos às
previsões contidas da Lei nº 9096/95, em seus artigos 36 e 37, bem como das sanções
estabelecidas por meio da Resolução TSE 21.841/04.
É o relatório. Fundamento e decido.
Conforme informado nos presentes autos, os representantes municipais dos partidos em
questão não apresentaram a prestação de contas anual referente ao exercício de 2013, nem
justificaram a impossibilidade de fazê-lo, agindo em desconformidade com o preceito legal
inserido no art. 32 da Lei nº 9.096/95.
Conforme disposto no art. 37 caput, da Lei nº 9.096/95, e art. 28, III, da Resolução do TSE
nº 21.841/04, a falta de prestação de contas ou sua desaprovação total, implica a suspensão
de novas cotas do fundo partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso,
sujeitando os responsáveis às penas da lei.
Diante do exposto e por tudo mais que dos autos constam, em conformidade com a Lei nº
9.096/95 e com a Resolução n.º 21.841 de 22 de junho de 2004, DECLARO NÃO PRESTADAS
as contas do DEM – Partido Democratas, PDT – Partido Democrático Trabalhista, PR – Partido
da República, PT – Partido dos Trabalhadores e PV – Partido Verde, desta forma, suspensas,
com perda, as novas quotas do Fundo Partidário, aos Diretórios Municipais de Santa Rita do
Trivelato/MT dos partidos em questão, pelo tempo que perdurar a omissão.
Proceda-se o lançamento no sistema Sico – Sistema de Informações de Cotas Partidárias, da
presente decisão.
Encaminhe-se ofício aos Diretórios Regional e Nacional dos partidos envolvidos, informando-os
do teor da presente sentença.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Observadas as formalidades legais, arquive-se.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Nova Mutum, 02 de dezembro de 2014.
Assinado por: Helícia Vitti Lourenço - Juíza da 5ªZona Eleitoral
AUTOS: 12-96.2014.6.11.0005
Natureza: Prestação Anual de Contas
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 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Exercício: 2013
Interessado: Partido Democratas - DEM
Município: Nova Mutum
Advogado: FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB/MT 13477-A
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os autos sobre a Prestação Anual de Contas do Diretório Municipal do Partido
Democratas de Nova Mutum/MT, sob responsabilidade de seu presidente, Sidney Roberto
Duarte Ferreira.
As contas foram apresentadas em 14/05/2014, portanto fora do prazo legal previsto no art.
32 da Lei 9.096/95.
Ato contínuo, foi publicado no mural do cartório o Balanço Patrimonial da referida agremiação,
conforme o disposto no art. 15 da Res. TSE 21.841/2004, cuja publicação foi informada no
DEJE por meio do Edital nº 6/2014, transcorrendo o prazo legal sem manifestação dos
interessados.
No parecer de fls. 29/29v, a Analista das contas verificou a presença de todas as peças
exigidas pela legislação, bem como a informação acerca de doações estimáveis em dinheiro,
referentes ao imóvel utilizado como sede do Diretório Municipal e dos serviços do contador e
do advogado, motivo pelo qual opinou pela aprovação das contas.
Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, no parecer de
fl. 31, manifestou-se no mesmo sentido.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se não constar nenhuma irregularidade nas contas, a qual
obedece, em regra, as determinações constantes da Resolução TSE nº 21.841/04.
Isso posto, acolho os pareceres da Analista e do representante do Ministério Público Eleitoral,
julgando, nos termos do art. 24, inciso I, da Res. TSE 21.841/04, aprovadas as contas
apresentadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cumpra-se.
Nova Mutum, 02 de dezembro de 2014.
Assinado por: Helícia Vitti Lourenço - Juíza da 5ªZona Eleitoral
AUTOS: 14-66.2014.6.11.0005
Natureza: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2013
Interessado: Partido Republicano da Ordem Social - PROS
Município: Nova Mutum
Advogado: ANÉDIO APARECIDO TOSTA OAB/MT 4855
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do Diretório Municipal do Partido
Republicano da Ordem Social de Nova Mutum/MT, sob responsabilidade de seu presidente,
Ataíde Luiz da Silva.
As contas foram apresentadas em 16/05/2014, portanto fora do prazo legal previsto no art.
32 da Lei 9.096/95.
Ato contínuo, foi publicado no mural do cartório o Balanço Patrimonial da referida agremiação,
conforme o disposto no art. 15 da Res. TSE 21.841/2004, cuja publicação foi informada no
DEJE por meio do Edital nº 8/2014, transcorrendo o prazo legal sem manifestação dos
interessados.
No parecer de fls. 28/28v, a Analista das contas verificou a presença de todas as peças
exigidas pela legislação, bem como a informação acerca de doações estimáveis em dinheiro,
referentes ao imóvel utilizado como sede do Diretório Municipal, e dos serviços do contador e
do advogado, motivo pelo qual opinou pela aprovação das contas.
Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, no parecer de
fl. 30, manifestou-se no mesmo sentido.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se não constar nenhuma irregularidade nas contas, a qual
obedece, em regra, as determinações constantes da Resolução TSE nº 21.841/04.
Isso posto, acolho os pareceres da Analista e do representante do Ministério Público Eleitoral,
julgando, nos termos do art. 24, inciso I, da Res. TSE 21.841/04, aprovadas as contas
apresentadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cumpra-se.
Nova Mutum, 02 de dezembro de 2014.
Assinado por: Helícia Vitti Lourenço - Juíza da 5ªZona Eleitoral
AUTOS: 15-51.2014.6.11.0005
Natureza: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2013
Interessado: Partido Social Cristão - PSC
Município: Nova Mutum
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 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Advogado: KÁTIA DE CAMARGO OAB/MT 17756
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do Diretório Municipal do Partido Social
Cristão de Nova Mutum/MT, sob responsabilidade de seu presidente, Anízio da Silva Campos.
As contas foram apresentadas em 21/05/2014, portanto fora do prazo legal previsto no art.
32 da Lei 9.096/95.
Ato contínuo, foi publicado no mural do cartório o Balanço Patrimonial da referida agremiação,
conforme o disposto no art. 15 da Res. TSE 21.841/2004, cuja publicação foi informada no
DEJE por meio do Edital nº 9/2014, transcorrendo o prazo legal sem manifestação dos
interessados.
No parecer de fls. 27/27v, a Analista das contas verificou a presença de todas as peças
exigidas pela legislação, bem como a informação acerca de doação estimável em dinheiro,
referente ao imóvel utilizado como sede do Diretório Municipal, e dos serviços do contador e
do advogado, motivo pelo qual opinou pela aprovação das contas.
Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, no parecer de
fl. 29, manifestou-se no mesmo sentido.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se não constar nenhuma irregularidade nas contas, a qual
obedece, em regra, as determinações constantes da Resolução TSE nº 21.841/04.
Isso posto, acolho os pareceres da Analista e do representante do Ministério Público Eleitoral,
julgando, nos termos do art. 24, inciso I, da Res. TSE 21.841/04, aprovadas as contas
apresentadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cumpra-se.
Nova Mutum, 02 de dezembro de 2014.
Assinado por: Helícia Vitti Lourenço - Juíza da 5ªZona Eleitoral
AUTOS: 16-36.2014.6.11.0005
Natureza: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2013
Interessado: Partido Popular Socialista - PPS
Município: Nova Mutum
Advogado: ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB/MT 13827 A
DECISÃO
Vistos, etc.
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do Diretório Municipal do Partido Popular
Socialista de Nova Mutum/MT, sob responsabilidade de seu presidente, Alcindo Uggeri.
As contas foram apresentadas em 26/05/2014, portanto fora do prazo legal previsto no art.
32 da Lei 9.096/95.
Ato contínuo, foi publicado no mural do cartório o Balanço Patrimonial da referida agremiação,
conforme o disposto no art. 15 da Res. TSE 21.841/2004, cuja publicação foi informada no
DEJE por meio do Edital nº 10/2014, transcorrendo o prazo legal sem manifestação dos
interessados.
No parecer de fls. 28/28v, a Analista das contas verificou a presença de todas as peças
exigidas pela legislação, bem como a informação acerca de doações estimáveis em dinheiro,
referentes ao imóvel utilizado como sede do Diretório Municipal e dos serviços do contador e
do advogado, motivo pelo qual opinou pela aprovação das contas.
Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, no parecer de
fl. 30, manifestou-se no mesmo sentido.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se não constar nenhuma irregularidade nas contas, a qual
obedece, em regra, as determinações constantes da Resolução TSE nº 21.841/04.
Isso posto, acolho os pareceres da Analista e do representante do Ministério Público Eleitoral,
julgando, nos termos do art. 24, inciso I, da Res. TSE 21.841/04, aprovadas as contas
apresentadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cumpra-se.
Nova Mutum, 02 de dezembro de 2014.
Assinado por: Helícia Vitti Lourenço - Juíza da 5ªZona Eleitoral
AUTOS: 17-21.2014.6.11.0005
Natureza: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2013
Interessado: Partido Democrático Trabalhista - PDT
Município: Nova Mutum´
Advogado: ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB/MT 13827A
DECISÃO
Vistos, etc.

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do Diretório Municipal do Partido
Democrático Trabalhista de Nova Mutum/MT, sob responsabilidade de seu presidente, João
Batista Pereira da Silva.
As contas foram apresentadas em 26/05/2014, portanto fora do prazo legal previsto no art.
32 da Lei 9.096/95.
Ato contínuo, foi publicado no mural do cartório o Balanço Patrimonial da referida agremiação,
conforme o disposto no art. 15 da Res. TSE 21.841/2004, cuja publicação foi informada no
DEJE por meio do Edital nº 11/2014, transcorrendo o prazo legal sem manifestação dos
interessados.
No parecer de fls. 27/28, a Analista das contas verificou a presença de todas as peças
exigidas pela legislação, bem como a informação acerca de doações estimáveis em dinheiro,
referentes ao imóvel utilizado como sede do Diretório Municipal e dos serviços do contador e
do advogado, motivo pelo qual opinou pela aprovação das contas.
Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, no parecer de
fl. 30, manifestou-se no mesmo sentido.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se não constar nenhuma irregularidade nas contas, a qual
obedece, em regra, as determinações constantes da Resolução TSE nº 21.841/04.
Isso posto, acolho os pareceres da Analista e do representante do Ministério Público Eleitoral,
julgando, nos termos do art. 24, inciso I, da Res. TSE 21.841/04, aprovadas as contas
apresentadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cumpra-se.
Nova Mutum, 02 de dezembro de 2014.
Assinado por: Helícia Vitti Lourenço - Juíza da 5ªZona Eleitoral
AUTOS: 18-06.2014.6.11.0005
Natureza: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2013
Interessado: Partido Socialismo e Liberdade PSOL - Nova Mutum/MT
Advogado: KÁTIA DE CAMARGO OAB/MT 17756
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do Diretório Municipal do Partido
Socialismo e Liberdade de Nova Mutum/MT, sob responsabilidade de sua presidente, Sueli
Tomazelli dos Santos.
As contas foram apresentadas em 28/05/2014, portanto fora do prazo legal previsto no art.
32 da Lei 9.096/95.
Ato contínuo, foi publicado no mural do cartório o Balanço Patrimonial da referida agremiação,
conforme o disposto no art. 15 da Res. TSE 21.841/2004, cuja publicação foi informada no
DEJE por meio do Edital nº 12/2014, transcorrendo o prazo legal sem manifestação dos
interessados.
No parecer de fls. 28/28v, a Analista das contas verificou a presença de todas as peças
exigidas pela legislação, bem como a informação acerca de doações estimáveis em dinheiro,
referentes ao imóvel utilizado como sede do Diretório Municipal, e dos serviços do contador e
do advogado, motivo pelo qual opinou pela aprovação das contas.
Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, no parecer de
fl. 30, manifestou-se no mesmo sentido.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se não constar nenhuma irregularidade nas contas, a qual
obedece, em regra, as determinações constantes da Resolução TSE nº 21.841/04.
Isso posto, acolho os pareceres da Analista e do representante do Ministério Público Eleitoral,
julgando, nos termos do art. 24, inciso I, da Res. TSE 21.841/04, aprovadas as contas
apresentadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cumpra-se.
Nova Mutum, 02 de dezembro de 2014.
Assinado por: Helícia Vitti Lourenço - Juíza da 5ªZona Eleitoral
AUTOS: 20-73.2014.6.11.0005
Natureza: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2013
Interessado: Partido Popular Socialista - PPS
Município: Santa Rita do Trivelato
Advogados: ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB/MT 8107
DECISÃO
Vistos, etc.
Versam os autos sobre a Prestação Anual de Contas do Diretório Municipal do Partido Popular
Socialista de Santa Rita do Trivelato/MT, sob responsabilidade de seu presidente, Selvo
Gomes Ferreira.

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 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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As contas foram apresentadas em 12/06/2014, portanto fora do prazo legal previsto no art.
32 da Lei 9.096/95.
Ato contínuo, foi publicado no mural do cartório o Balanço Patrimonial da referida agremiação,
conforme o disposto no art. 15 da Res. TSE 21.841/2004, cuja publicação foi informada no
DEJE por meio do Edital nº 15/2014, transcorrendo o prazo legal sem manifestação dos
interessados.
No parecer de fls. 33/34, a Analista das contas verificou a presença de todas as peças
exigidas pela legislação, bem como a informação acerca de doações estimáveis em dinheiro,
referentes ao imóvel utilizado como sede do Diretório Municipal e dos serviços do contador e
do advogado, motivo pelo qual opinou pela aprovação das contas.
Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, no parecer de
fl. 36, manifestou-se no mesmo sentido.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se não constar nenhuma irregularidade nas contas, a qual
obedece, em regra, as determinações constantes da Resolução TSE nº 21.841/04.
Isso posto, acolho os pareceres da Analista e do representante do Ministério Público Eleitoral,
julgando, nos termos do art. 24, inciso I, da Res. TSE 21.841/04, aprovadas as contas
apresentadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cumpra-se.
Nova Mutum, 02 de dezembro de 2014.
Assinado por: Helícia Vitti Lourenço - Juíza da 5ªZona Eleitoral
AUTOS: 21-58.2014.6.11.0005
Natureza: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2013
Interessado: Partido Progressista - PP
Município: Santa Rita do Trivelato
Advogado: ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB/MT 8107
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os autos sobre a Prestação Anual de Contas do Diretório Municipal do Partido
Progressista de Santa Rita do Trivelato/MT, sob responsabilidade de seu presidente, Nilson
Pereira Juvenal Filho.
As contas foram apresentadas em 12/06/2014, portanto fora do prazo legal previsto no art.
32 da Lei 9.096/95.
Ato contínuo, foi publicado no mural do cartório o Balanço Patrimonial da referida agremiação,
conforme o disposto no art. 15 da Res. TSE 21.841/2004, cuja publicação foi informada no
DEJE por meio do Edital nº 16/2014, transcorrendo o prazo legal sem manifestação dos
interessados.
No parecer de fls. 33/34, a Analista das contas verificou a presença de todas as peças
exigidas pela legislação, bem como a informação acerca de doações estimáveis em dinheiro,
referentes ao imóvel utilizado como sede do Diretório Municipal, e dos serviços do contador e
do advogado, motivo pelo qual opinou pela aprovação das contas.
Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, no parecer de
fl. 36, manifestou-se no mesmo sentido.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se não constar nenhuma irregularidade nas contas, a qual
obedece, em regra, as determinações constantes da Resolução TSE nº 21.841/04.
Isso posto, acolho os pareceres da Analista e do representante do Ministério Público Eleitoral,
julgando, nos termos do art. 24, inciso I, da Res. TSE 21.841/04, aprovadas as contas
apresentadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cumpra-se.
Nova Mutum, 02 de dezembro de 2014.
Assinado por: Helícia Vitti Lourenço - Juíza da 5ªZona Eleitoral
AUTOS: 22-43.2014.6.11.0005
Natureza: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2013
Interessado: Partido Social Democrático - PSD
Município: Santa Rita do Trivelato
Advogado: ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB/MT 8107
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os autos sobre a Prestação Anual de Contas do Diretório Municipal do Partido Social
Democrático de Santa Rita do Trivelato/MT, sob responsabilidade de seu presidente, Hugo
Garcia Sobrinho.
As contas foram apresentadas em 12/06/2014, portanto fora do prazo legal previsto no art.
32 da Lei 9.096/95.

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Ato contínuo, foi publicado no mural do cartório o Balanço Patrimonial da referida agremiação,
conforme o disposto no art. 15 da Res. TSE 21.841/2004, cuja publicação foi informada no
DEJE por meio do Edital nº 17/2014, transcorrendo o prazo legal sem manifestação dos
interessados.
No parecer de fls. 35/35v, a Analista das contas verificou a presença de todas as peças
exigidas pela legislação, bem como a informação acerca de doações estimáveis em dinheiro,
referentes ao imóvel utilizado como sede do Diretório Municipal, e dos serviços do contador e
do advogado, motivo pelo qual opinou pela aprovação das contas.
Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, no parecer de
fl. 37, manifestou-se no mesmo sentido.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se não constar nenhuma irregularidade nas contas, a qual
obedece, em regra, as determinações constantes da Resolução TSE nº 21.841/04.
Isso posto, acolho os pareceres da Analista e do representante do Ministério Público Eleitoral,
julgando, nos termos do art. 24, inciso I, da Res. TSE 21.841/04, aprovadas as contas
apresentadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cumpra-se.
Nova Mutum, 02 de dezembro de 2014.
Assinado por: Helícia Vitti Lourenço - Juíza da 5ªZona Eleitoral
AUTOS: 23-28.2014.6.11.0005
Natureza: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2013
Interessado: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
Município: Santa Rita do Trivelato
Advogado: ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB/MT 8107
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os autos sobre a Prestação de Contas Anual do Diretório Municipal do Partido da
Social Democracia Brasileira de Santa Rita do Trivelato/MT, sob responsabilidade de seu vicepresidente, Reinaldo Doerzbacher.
As contas foram apresentadas em 12/06/2014, portanto fora do prazo legal previsto no art.
32 da Lei 9.096/95.
Ato contínuo, foi publicado no mural do cartório o Balanço Patrimonial da referida agremiação,
conforme o disposto no art. 15 da Res. TSE 21.841/2004, cuja publicação foi informada no
DEJE por meio do Edital nº 18/2014, transcorrendo o prazo legal sem manifestação dos
interessados.
No parecer de fls. 34/34v, a Analista das contas verificou a presença de todas as peças
exigidas pela legislação, bem como a informação acerca de doações estimáveis em dinheiro,
referentes ao imóvel utilizado como sede do Diretório Municipal, e dos serviços do contador e
do advogado, motivo pelo qual opinou pela aprovação das contas.
Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, no parecer de
fl. 36, manifestou-se no mesmo sentido.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se não constar nenhuma irregularidade nas contas, a qual
obedece, em regra, as determinações constantes da Resolução TSE nº 21.841/04.
Isso posto, acolho os pareceres da Analista e do representante do Ministério Público Eleitoral,
julgando, nos termos do art. 24, inciso I, da Res. TSE 21.841/04, aprovadas as contas
apresentadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cumpra-se.
Nova Mutum, 02 de dezembro de 2014.
Assinado por: Helícia Vitti Lourenço - Juíza da 5ªZona Eleitoral
AUTOS: 27-65.2014.6.11.0005
Natureza: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2013
Interessado: Partido Socialista Brasileiro PSB
Município: Santa Rita do Trivelato
Advogado: CAIO FERNANDO MOTTA BONIN - OAB/SP 331254
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os autos sobre a Prestação Anual de Contas do Diretório Municipal do Partido
Socialista Brasileiro de Santa Rita do Trivelato/MT, sob responsabilidade de seu presidente,
Miraci Taborda.
As contas foram apresentadas em 01/08/2014, portanto fora do prazo legal previsto no art.
32 da Lei 9.096/95.
Ato contínuo, foi publicado no mural do cartório o Balanço Patrimonial da referida agremiação,
conforme o disposto no art. 15 da Res. TSE 21.841/2004, cuja publicação foi informada no
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DEJE por meio do Edital nº 21/2014, transcorrendo o prazo legal sem manifestação dos
interessados.
No parecer de fls. 42, a examinadora das contas verificou a presença de todas as peças
exigidas pela legislação, motivo pelo qual opinou pela aprovação das contas.
Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, no parecer de
fl. 44, manifestou-se no mesmo sentido.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se não constar nenhuma irregularidade nas contas, a qual
obedece, em regra, as determinações constantes da Resolução TSE nº 21.841/04.
Isso posto, acolho os pareceres da examinadora e do representante do Ministério Público
Eleitoral, julgando, nos termos do art. 24, inciso I, da Res. TSE 21.841/04, aprovadas as
contas apresentadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cumpra-se.
Nova Mutum, 02 de dezembro de 2014.
Assinado por: Helícia Vitti Lourenço - Juíza da 5ªZona Eleitoral
AUTOS: 28-50.2014.6.11.0005
Natureza: Prestação de Contas Anual
Exercício: 2013
Interessado: Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB
Município: Santa Rita do Trivelato
Advogado: CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB/SP 331254
DECISÃO
Vistos, etc.
Versam os autos sobre a Prestação Anual de Contas do Diretório Municipal do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro de Santa Rita do Trivelato/MT, sob responsabilidade de sua
presidente, Cleiton Martinelli Taborda.
As contas foram apresentadas em 01/08/2014, portanto fora do prazo legal previsto no art.
32 da Lei 9.096/95.
Ato contínuo, foi publicado no mural do cartório o Balanço Patrimonial da referida agremiação,
conforme o disposto no art. 15 da Res. TSE 21.841/2004, cuja publicação foi informada no
DEJE por meio do Edital nº 22/2014, transcorrendo o prazo legal sem manifestação dos
interessados.
No parecer de fls. 39, a examinadora das contas verificou a presença de todas as peças
exigidas pela legislação, motivo pelo qual opinou pela aprovação das contas.
Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, no parecer de
fl. 41, manifestou-se no mesmo sentido.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se não constar nenhuma irregularidade nas contas, a qual
obedece, em regra, as determinações constantes da Resolução TSE nº 21.841/04.
Isso posto, acolho os pareceres da examinadora e do representante do Ministério Público
Eleitoral, julgando, nos termos do art. 24, inciso I, da Res. TSE 21.841/04, aprovadas as
contas apresentadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cumpra-se.
Nova Mutum, 02 de dezembro de 2014.
Assinado por: Helícia Vitti Lourenço - Juíza da 5ªZona Eleitoral

ATOS DA 16ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
AUTOS Nº 2817-62.2009.6.11.0016
Ação Penal
1. Vistos;
2. Tendo em vista que o denunciado reside em Brasília/DF, expeça Carta Precatória ao Juízo
Eleitoral do domicílio do acusado para que, nos termos do art. 359 do Código Eleitoral,
designe audiência em que deverá ser proposta a suspensão condicional do processo ao
denunciado, na forma do art. 89, da Lei nº 9.099/95.
3. O Juiz Deprecado deverá intimá-lo a comparecer em juízo acompanhado de advogado e
manifestar se aceita ou não a proposta da suspensão condicional do processo, cujas condições
são, sem prejuízo de outras eventualmente apresentadas pelo d. Parquet Eleitoral oficiante
junto ao r. Juízo deprecado:
- proibição por 02 (dois) anos, de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do
Juiz;
- por 02 (dois) anos, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para
informar e justificar suas atividades;
- prestação de serviço à comunidade em prol de alguma instituição, de acordo com sua
formação (engenheiro agrônomo), em período de 120 (cento e vinte) horas, nas condições a
ser declinadas pelo r. Juízo deprecado.
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4. Caso seja aceita a proposta pelo denunciado, o Juízo Deprecado deverá ainda proceder à
fiscalização do cumprimento das obrigações propostas e aceitas, não sendo aceita volte-me
conclusos.
5. Intime-se a advogada Dra. Darcy Ribeiro da data e horário para cumprimento da carta
precatória, no juízo de destino, por meio de oficial de justiça.
6. Às providências.
7. Cumpra-se.
Vila Rica/MT, 04 de dezembro de 2014.
Assinado por: Ivan Lúcio Amarante - Juiz da 16ª Zona Eleitoral

ATOS DA 20ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 36/2014/20ªZE/MT
Prazo: 10 dias
A Excelentíssima Senhora ESTER BELÉM NUNES, Juíza da 20ª Zona Eleitoral de Mato Grosso,
no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos que do presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que foi instaurado o Processo 22-95.2014.6.11.0020 – CLASSE
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL com o objetivo de assentar o óbito do eleitor
ROMIN SESARA WEIRICH, inscrito no Cadastro Nacional de Eleitores sob o número 0030 2972
1872, filho de OCTACILIO GLOSS SESARA e GEORGINA BATISTA SESARA, nascido aos
01/01/1938, em Campo Novo - RS.
Faz saber, ainda, que o presente edital será publicado pelo prazo de 10 (dez) dias no Diário
da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso , no mural desta Zona
Eleitoral e da Central de Atendimento ao Eleitor de Várzea Grande, sendo que os interessados
poderão contestar dentro dos 5 (cinco) dias subsequentes, nos termos do art. 77, II do
Código Eleitoral Brasileiro.
Dado e passado na cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, aos 27 dias do mês de
novembro de 2014.
Assinado por: SIMERES ALBUQUERQUE GODOY - Chefe de Cartório

ATOS DA 22ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
PROCESSO Nº 1-50.2013.6.11.0022
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME (Protocolo n° 191/2013)
Impugnante: Sigiloso
Advogados: Felipe Matheus de França Guerra - OAB/MT n° 10.082; Xênia M. Artmann Guerra
- OAB/MT n° 13.697 e Fernando Mascarello - OAB/MT n° 11.726
Impugnado: Sigiloso
Advogados: Elvis Antonio Klauk - OAB/MT n° 15.462 e Júlio César Lopes da Silva - OAB/MT n°
15.348
Vistos etc.
Não obstante à inércia do autores, em observância ao art. 265, IV "a", do CPC, suspendo o
processo até o julgamento da AIJE referida a f. 798, que versa sobre os mesmos fatos.
Intimem-se.
Sinop - MT, 27 de novembro de 2014.
Assinado por: Mario Augusto Machado - Juiz Eleitoral

ATOS DA 23ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO
AUTOS Nº: 44-47.2014.6.11.0050
ESPÉCIE: Prestação de Contas – Exercício Financeiro 2013
PARTIDO: Partido Democrático Trabalhista – PDT
MUNICÍPIO: Nova Canaã do Norte
Vistos, etc. Cuida-se da não apresentação de contas anuais do Partido Democrático
Trabalhista – PDT, do município de Nova Canaã do Norte/MT, referente ao exercício financeiro
de 2013.
O partido foi devidamente intimado, através de seu representante legal, conforme certidão à
fl. 09, quedando-se inerte.
O Ministério Público Eleitoral à fl. 11/12, manifestou-se pelo reconhecimento da não prestação
de contas do partido.
É o breve relatório.
Decido.
As agremiações municipais deveriam ter apresentado suas contas anuais, referente ao
exercício financeiro de 2013 até o dia 30/04/2014, conforme determina o art. 32 da Lei nº.
9.096/95.
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Contudo, mesmo diante do dever legal e, devidamente intimado, o partido supracitado deixou
de encaminhar à Justiça Eleitoral sua prestação de contas relativa ao exercício financeiro de
2013, mantendo-se omisso até a presente data.
Nos termos do art. 37 da Lei nº. 9096/95 e do artigo 28, III, da Resolução TSE nº
21.841/2004, a falta de prestação de contas impõe, automaticamente, a suspensão, com
perda, de novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso.
Ante ao exposto, com fulcro nos artigos 32 e 37 da Lei nº. 9.096/95 e no artigo 28, III da
Resolução TSE nº. 21.841/2004, JULGO NÃO PRESTADAS as contas partidárias, referentes ao
exercício financeiro de 2013 do Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de Nova
Canaã do Norte/MT e DETERMINO a suspensão, com a perda, de novas cotas do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso.
Transitada em julgado, efetue-se o respectivo lançamento no sistema SICO da Justiça
Eleitoral.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Colíder/MT, 28 de julho de 2014.
Assinado por: Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande - Juíza Eleitoral

ATOS DA 32ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 46/2014
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO 10 DIAS
O Excelentíssimo Senhor Dr. João Manoel Pereira Guerra, MMº. Juiz da 32ª Zona Eleitoral,
Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da
Lei etc.
FAZ SABER a todos quantos deste edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente
o eleitor JADISON BENITES TAVARES, envolvido em processo de dupla filiação partidária, cujo
endereço atual é ignorado para que tome ciência da decisão proferida nos autos do processo
nº 60-08.2013.6.11.0032:
Decisão (fls. 34-35): "...Assim, diante das provas documentais acostadas aos autos, que
demonstram que o eleitor JADISON BENITES TAVARES, inscrição eleitoral nº 0109 9858 1961,
consta filiado a mais de um partido político, fica caracterizada a dupla filiação e, assim sendo,
DECLARO NULAS as filiações partidárias no PPS (28/04/2000) e no PR (08/04/2013), nos
termos dos artidos 21 e 22 da lei nº 9.096/95, art. 36, § 5º, da Resolução TSE nº 19.406/95,
alterada pela Resolução do TSE nº 22.806/2005. Publique-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 25 de
fevereiro de 2014. Assinado: João Manoel Pereira Guerra Juiz Eleitoral."
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no
futuro, determinou o Exmo. Sr. Juiz Eleitoral que se expedisse o presente edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral por 10 (dez) dias, assim como no mural do
Cartório Eleitoral, pelo mesmo prazo. Eu, Valdiney Rondon Maidana Gomes, Chefe de Cartório,
que digitei e subscrevo.
Sinop-MT, 28 de novembro de 2014.
Assinado por: VALDINEY RONDON MAIDANA GOMES - CHEFE DE CARTÓRIO (AUT.
PORT. N. 1/2012)

ATOS DA 39ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
Nº 73/2014 - INTIMAÇÃO
Indeferimento de requerimento de justificativa por ausência às urnas
O Excelentíssimo Sr Rodrigo Roberto Curvo, Juiz da 39ª Zona Eleitoral, no uso de suas
atribuições legais, determinou, e o Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela
Portaria/39ª ZE nº 1/2011, de 17 de janeiro de 2011, torna público, para conhecimento dos
interessados e demais efeitos legais, especialmente aos eleitores abaixo indicados, que os
requerimentos de justificativa por ausência às urnas por eles apresentados foram indeferidos,
todos por ausência de comprovação do alegado:
Nome

Inscrição

Nº SADP

Local de protocolo

Bianca Martins Favaretto

033258601805

50931/2014

98ª ZE/PR

Fernando Lopes Marques

034310501899

48492/2014

CAE-1 Cuiabá

Jacy Gonçalves Barbosa Pasinato

004569381856

50932/2014

CAE-1 Cuiabá

José Benigno da Silva

006776141805

49211/2014

18ª ZE/MT

Jusiney Leite da Silva

018102841805

49103/2014

49ª ZE/MT
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Maria Aparecida Silva

006714131872

50165/2014

18ª ZE/MT

Michel Costa Toskan

023869261872

49101/2014

49ª ZE/MT

Samuel Evangelista da Silva Filho

005738441805

50166/2014

18ª ZE/MT

Thaís Atala

010134141805

49358/2014

6ª ZE/MT

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, em 15
(quinze) edições. Cuiabá/MT, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil
e catorze (24/11/2014).
Assinado por: Armando Sussia Rosa - Chefe de Cartório

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 55/2014
EDITAL DE INTIMAÇÃO n.º 55/2014
PRAZO: 20 DIAS
O Excelentíssimo Senhor LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz da 49ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, e em
especial a pessoa física MARCELO GONÇALVES LIMA, inscrição eleitoral 023436281805,
filiação: Eugenio Gonçalves e Maria Efigênia Lima, data de nascimento: 14/04/1983, para que
tome ciência da existência do Processo Direitos Políticos n.º 24-75.2014.6.11.0049,
instaurado para fins de anotação de inelegibilidade (Ase 540) no cadastro do eleitor, servindo
o presente edital para INTIMAR a pessoa física mencionada, cujo endereço atual é ignorado,
para que tome ciência do respectivo lançamento de inelegibilidade.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no
futuro, determinou o Exmo. Sr. Juiz Eleitoral que se expedisse o presente edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral por 20 (vinte) dias, assim como no placar do
Cartório Eleitoral desta 49ª Zona, pelo mesmo prazo. Dado e passado neste município de
Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, em 19.11.2014. Eu, Sandra Nalú de Carvalho Campos
Almeida, Chefe de Cartório da 49.ª Zona Eleitoral, que o digitei, conferi e subscrevi.
(Por ordem do Exmo. Sr. Juiz Eleitoral)
Assinado por: Sandra Nalú de Carvalho Campos Almeida - Chefe de Cartório da 49ª
Zona Eleitoral
EDITAL Nº 56/2014
EDITAL DE INTIMAÇÃO n.º 56/2014
PRAZO: 20 DIAS
O Excelentíssimo Senhor LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz da 49ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, e em
especial a pessoa física PAULO ROBERTO ALMEIDA DA SILVA, inscrição eleitoral
026221191856, filiação: Reginaldo Aparecido da Silva e Maria de Almeida Silva, data de
nascimento: 28/03/1986, para que tome ciência da existência do Processo Direitos Políticos
n.º 24-75.2014.6.11.0049, instaurado para fins de anotação de inelegibilidade (Ase 540) no
cadastro do eleitor, servindo o presente edital para INTIMAR a pessoa física mencionada, cujo
endereço atual é ignorado, para que tome ciência do respectivo lançamento de inelegibilidade.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no
futuro, determinou o Exmo. Sr. Juiz Eleitoral que se expedisse o presente edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral por 20 (vinte) dias, assim como no placar do
Cartório Eleitoral desta 49ª Zona, pelo mesmo prazo. Dado e passado neste município de
Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, em 19.11.2014. Eu, Sandra Nalú de Carvalho Campos
Almeida, Chefe de Cartório da 49.ª Zona Eleitoral, que o digitei, conferi e subscrevi.
(Por ordem do Exmo. Sr. Juiz Eleitoral)
Assinado por: Sandra Nalú de Carvalho Campos Almeida - Chefe de Cartório da 49ª
Zona Eleitoral
EDITAL Nº 57/2014
EDITAL DE INTIMAÇÃO n.º 57/2014
PRAZO: 20 DIAS
O Excelentíssimo Senhor LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz da 49ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, e em
especial a pessoa física FRAMOS CUSTÓDIO LEOTERIO, inscrição eleitoral 034020331805,
filiação: Jose Leoterio e Maria Custódia de Fatima, data de nascimento: 18/05/1979, para que
tome ciência da existência do Processo Direitos Políticos n.º 24-75.2014.6.11.0049,
instaurado para fins de anotação de inelegibilidade (Ase 540) no cadastro do eleitor, servindo
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o presente edital para INTIMAR a pessoa física mencionada, cujo endereço atual é ignorado,
para que tome ciência do respectivo lançamento de inelegibilidade.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no
futuro, determinou o Exmo. Sr. Juiz Eleitoral que se expedisse o presente edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral por 20 (vinte) dias, assim como no placar do
Cartório Eleitoral desta 49ª Zona, pelo mesmo prazo. Dado e passado neste município de
Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, em 19.11.2014. Eu, Sandra Nalú de Carvalho Campos
Almeida, Chefe de Cartório da 49.ª Zona Eleitoral, que o digitei, conferi e subscrevi.
(Por ordem do Exmo. Sr. Juiz Eleitoral)
Assinado por: Sandra Nalú de Carvalho Campos Almeida - Chefe de Cartório da 49ª
Zona Eleitoral

ATOS DA 51ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÕES 2014
Protocolo n.º 48.939/2014
Espécie: Procedimento administrativo – Mesário faltoso
Interessado: 51ª ZE/MT
Eleitor: Maria Luiza do Nascimento
DECISÃO
Vistos etc.
Cuida-se de procedimento administrativo instaurado para apurar a ausência de Maria Luiza do
Nascimento aos trabalhos eleitorais da seção 255, em data de 05/10/2014, nos termos do que
determina o Provimento TRE nº 18/2012.
Intimada, a eleitora alegou que recebeu a notificação somente em 15 de novembro de 2014 e
que ela foi entregue em sua antiga residência onde atualmente mora sua mãe (fl. 11).
Ouvido, opinou o Ministério Público Eleitoral pela imposição de multa no patamar mínimo e de
forma parcelada, por entender descumprido o múnus público a que estava obrigada a eleitora.
Relatados, decido.
Dispõe o art. 124 CE c/c o art. 85 da Res. TSE n.º 21.538/2003 que o membro da mesa
receptora que não comparecer no local, dia e hora determinada para realização da eleição e
não se justificar perante o Juiz Eleitoral, até 30 (trinta) dias contados da data da Eleição,
incorrerá em multa eleitoral que será aplicada no seu valor mínimo (50%) ou máximo
(100%), a critério do Juiz Eleitoral.
O parâmetro econômico para o cálculo é fornecido pelo art. 85 da Res. TSE n.º 21.538/2003:
Art. 85. A base de cálculo para aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis
conexas, bem como das de que trata esta resolução, será o último valor fixado para UFIR,
multiplicado pelo fator 33,02 (...).
Com a extinção da UFIR a fixação da base de cálculo do valor das multas eleitorais deverá
observar o último valor atribuído aquela unidade fiscal, ou seja, R$ 1,0641, de modo que o
valor máximo da multa será de R$ 35,14 e o valor mínimo será de R$ 17,57.
A justificativa apresentada pela mesária faltosa, de que o endereço não corresponde mais ao
seu atual, não tem o condão de ilidir a aplicação da sanção pecuniária já que incumbe ao
próprio eleitor o dever de manter atuais as suas informações cadastrais, ônus que não pode, à
evidência, ser transferido à Justiça Eleitoral. Não se pode ignorar, todavia, a inexistência de
registros de grave prejuízo ao funcionamento da seção eleitoral de nº 255 da 51ª ZE/MT em
razão de sua ausência, razão por que ARBITRO a multa em seu valor mínimo de R$ 17,57
(dezessete reais e cinquenta e sete centavos).
Proceda-se à notificação da eleitora para pagamento da multa imposta, no prazo de 30
(trinta) dias, nos termos do artigo 367, III, do Código Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2014.
Assinado por: José Arimatéa Neves Costa - Juiz Eleitoral - 51ª ZE/MT

ATOS DA 53ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PARECER CONCLUSIVO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE PARTIDOS POLÍTICOS
PARECER CONCLUSIVO
PROCESSO Nº: 9-94.2014.6.11.0053
PROTOCOLO Nº: 7.623/2014
PRESTADOR DAS CONTAS: PMDB– RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT
ADVOGADO: Deusiano Ferreira dos Santos – OAB/MT 6.883-A
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de
contas do partido acima nominado, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos
financeiros utilizados no ano de 2013, observando-se os preceitos ditados pela Lei nº
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9.504/97, Resolução TSE n. 21.841/2004 e legislação eleitoral inerente a tal mister, bem
como a jurisprudência pertinente, conforme segue:
Não foram juntados os seguintes documentos: planilhas de conciliação bancária e extratos
bancários, relativamente à conta que deve ser aberta pela agremiação (art. 14, II, "m" e "n"
da Resolução 21841/2004/TSE).
A prestação de contas foi encaminhada à Justiça Eleitoral em 14/05/2014, ou seja, fora do
prazo limite (30/04/2014) estipulado no art. 32 da Lei nº 9.096/95, porém antes da
expedição de mandado de notificação para cumprimento da obrigação.
a) Há recebimento de recursos em espécie (R$ 670,00) que não transitaram em conta
bancária específica do partido.
b) Foi declarada a ausência de conta bancária, o que descumpre a exigência do art. 39 da Lei
nº 9.096/95 e arts. 4º e 14, II, alínea I da Resolução TSE nº 21.841/04, sob os seguintes
argumentos: "...nunca houve repasse do fundo partidário ou outras formas de contribuição
que necessitasse de abertura de conta corrente, isso só acarretaria despesas desnecessárias
ao partido, e que as doações que houve, passaram pela conta CAIXA, para custeio de
despesas com honorários contábeis e advocatícios..."
c) Não se contabilizou doação de bens ou serviços (arts. 4º, § 3º e 13, parágrafo único da
Resolução TSE nº 21.841/04), apesar de se ter declarado que as reuniões e assembleias da
agremiação partidária são realizadas na residência do presidente.
d) As únicas despesas declaradas se referem a serviço contábil (R$ 300,00) e advocatício (R$
370,00), cujos recibos de pagamento foram colacionados aos autos, ou seja, não houve
qualquer informação/justificativa/esclarecimento sobre os demais gastos (telefone, internet,
secretária, material de escritório, correio, etc).
Constata-se que a prestação de contas foi apresentada de forma extemporânea, porém isso
não conduz necessariamente e, por si só, à sua reprovação, devendo, no caso, ser objeto de
ressalva.
Constata-se, ainda, que foi declarado apenas uma pequena movimentação financeira (R$
670,00) no exercício de 2013 e que não foi possível confrontar essa escrituração lançada nos
demonstrativos apresentados com extratos bancários por ausência de conta bancária própria,
o que fere frontalmente o disposto no art. 39, § 3º da Lei nº 9.096/95 e arts. 4º e 14, II,
alínea I da Resolução TSE nº 21.841/04 e, inclusive, tal situação já foi motivo para esta
analista judiciária se posicionar pela reprovação de contas partidárias de exercícios financeiros
anteriores.
Pois bem, depreende-se das informações extraídas da intranet que a agremiação partidária,
com relação ao exercício financeiro ora em análise, não recebeu qualquer verba do fundo
partidário. Ademais, vale destacar que 2013 foi ano não eleitoral, o que, naturalmente, traduz
despesas apenas com a manutenção de alguma estrutura física, se esta existir, o que não é o
caso, eis que os demonstrativos indicam a inexistência de patrimônio.
A obrigação anual de prestar contas exige o dispêndio de algum valor para a contratação de
profissionais que a elaborem. No caso em apreço, foi anotado o uso desses serviços e,
inclusive, referida movimentação financeira foi declarada justamente para a quitação dessas
despesas (serviço contábil e advocatício).
Em vista de todas essas particularidades e do fato de que se trata de agremiação partidária
com apenas 323 filiados regulares anotados no sistema eleitoral de filiação (vide anexo),
localizada em município de diminuta população (Ribeirão Cascalheira/MT: 8.880 hab. Censo
IBGE/2010), há entendimento do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em caso
semelhante, de que as falhas acima apontadas podem ser relevadas, não sendo, portanto,
motivo para reprovação das contas.
Diante do exposto é o parecer pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS, com fundamento no inciso
II, do art. 24 da Resolução TSE n. º 21.841/2004.
Em atenção ao art. 24, §1º da Resolução 21841/2004/TSE, segue o parecer para intimação
do representante jurídico do partido em tela, para, querendo, manifestar-se em 72 horas.
Após, havendo manifestação, para novo parecer; não havendo novos argumentos
apresentados para análise, à consideração superior – inicialmente pelo douto Promotor
Eleitoral e, por fim, ao Excelentíssimo Juiz Eleitoral.
Ribeirão Cascalheira/MT, 09 de dezembro de 2014
Assinado por: Rita de Cássia Martins,Analista Judiciário

ATOS DA 55ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE CITAÇÃO - AUTOS 2372/2014
DUPLICIDADE DE FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS
A Dra. Adriana Sant Anna Coningham, MMª. Juíza da 55a Zona Eleitoral de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso, na forma da Lei, etc...
FAZ SABER a TODOS que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, e em
especial ao (à) Senhor(a) MARCELO HELENO DE PINHO NEVES, brasileiro(a), portador(a) do
título eleitoral de nº 018609341813, que em Procedimento Administrativo instaurado neste
Cartório, verificou-se a situação de duplicidade de filiação partidária.
Assim, fica CITADO(A) para, no prazo de 20 dias, apresentar defesa acompanhada de
documentos que comprovem a regularidade de alguma das filiações (fichas de filiação,
comunicação de desfiliação enviada ao presidente de diretório municipal partidário, respectiva
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cópia enviada ao juiz eleitoral e outros meios idôneos de prova), ficando ciente que seu
silêncio implicará na manutenção da filiação mais recente, sendo cancelada as demais (art.
22, parágrafo único da Lei 9.096/95).
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não seja alegada ignorância,
expediu-se o presente edital que será afixado no Placar do Cartório Eleitoral, assim como no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, pelo período de 10 (dez) publicações.
DADO E PASSADO, nesta cidade de Cuiabá - MT, em 5.12.2014
Assinado por: Frederico Franco Alvim - Chefe de Cartório
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 85/2014
Autos n.º: 203-25/2013
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
A Dra. Adriana Sant Anna Coningham, MMª. Juíza da 55a Zona Eleitoral de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso, na forma da Lei, etc...
FAZ SABER a TODOS que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, e em
especial ao (à) Senhor(a) ITILENE APARECIDA DE FIGUEIREDO, brasileiro(a), portador(a) do
título eleitoral de número 019622111821, para que tome ciência da existência de sentença
proferida no bojo dos autos em epígrafe, e para que, querendo, no prazo de 3 (três) dias,
apresente recurso, nos termos do art. 258, do Código Eleitoral.
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não seja alegada ignorância,
expediu-se o presente edital que será afixado no Placar do Cartório Eleitoral, assim como no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, pelo período de 10 (dez) publicações.
DADO E PASSADO, nesta cidade de Cuiabá - MT, em 25.11.2014.
Assinado por: Frederico Franco Alvim - Chefe de Cartório

ATOS DA 60ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO 44-33.2014.6.11.0060
Interessado : Juízo da 60ª Zona Eleitoral
Eleitor : RODRIGO FERREIRA LUZ
Vistos,
Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo Cartório Eleitoral da 60ª Zona
Eleitoral, relativo ao eleitor RODRIGO FERREIRA LUZ , pelo não comparecimento aos trabalhos
eleitorais referente às Eleições de 26 de outubro de 2014.
O eleitor não apresentou justificativa no prazo legal.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
De acordo com a legislação que trata dos atos preparatórios para as Eleições 2014, o eleitor
que não comparecer aos trabalhos eleitorais tem o prazo de 30 dias para justificar à
Autoridade Judicial competente a sua ausência aos trabalhos eleitorais.
O eleitor em testilha não apresentou qualquer justificativa dentro do prazo estabelecido pelo
art. 124 do Código Eleitoral.
Importante destacar que, além de uma demonstração de civismo, a atenção à convocação da
Justiça Eleitoral para funcionar como mesário, constitui obrigação legal e se refere à prestação
de serviço público de grande relevância para a Nação.
As pessoas escaladas para funcionarem nas mesas receptoras de votos são cidadãos em que o
Juiz Eleitoral deposita grande confiança, despende tempo de treinamento e conta com o seu
bom desempenho nas importantes atribuições que lhes são conferidas. Assim, a ausência do
mesário causa enormes transtornos no dia da eleição, pois é necessário substituí-los às
pressas por pessoa que não recebeu aviso e nenhum tipo de treinamento, o que dificulta
sobremaneira o bom desempenho dos trabalhos
Os nomes dos convocados são divulgados por todos os meios de comunicação local, inclusive
a notificação pessoal, possibilitando a todos formular pedido de substituição antes do pleito,
ou ainda, justificar o não comparecimento, mediante apresentação de justificativa plausível,
no prazo de trinta dias após o dia da eleição, possibilitando que a ausência seja relevada sem
nenhuma conseqüência.
Nesse sentido, dispõe o artigo 124 do Código Eleitoral: “O membro da Mesa Receptora que
não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleições, sem justa
causa apresentada ao Juiz Eleitoral até 30(trinta) dias após, incorrerá na multa de 50%
(cinqüenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na Zona Eleitoral, cobrada mediante
selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de
executivo fiscal”.
Nada obstante o acima disposto, com o advento da Constituição da República em 1988,
estipulou-se a vedação da vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7°, IV,
CF/88). De modo que a base de cálculo para aplicação das multas previstas pelo Código
Eleitoral e leis conexas, será o último valor fixado da Ufir ( R$ 1,0641), multiplicado pelo fator
33,02 (Resolução TSE n° 21.538/2003, art. 85).
E mais, o artigo 367,§ 2º, do Código Eleitoral autoriza que a multa seja aumentada até dez
vezes, se, em virtude da condição econômica do infrator, o valor seja ineficaz mesmo quando
aplicado no máximo.
Isto posto, nos termos da legislação supra citada, arbitro a multa em R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais), a ser recolhida por meio de Guia de Recolhimento da União no prazo de 30
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(trinta) dias, sob pena de cobrança mediante executivo fiscal e inscrição na dívida ativa da
União.
CIÊNCIA ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e ARQUIVEM-SE os presentes
autos.
P.I.C.
Campo Novo do Parecis/MT, 02 de dezembro de 2014.
Assinado por: Dr. Alexandre Delicato Pampado
PROCESSO ADMINISTRATIVO 45-18.2014.6.11.0060
Interessado : Juízo da 60ª Zona Eleitoral
Eleitor : ALINE FERREIRA DE SOUZA
Vistos,
Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo Cartório Eleitoral da 60ª Zona
Eleitoral, relativo ao eleitor ALINE FERREIRA DE SOUZA , pelo não comparecimento aos
trabalhos eleitorais referente às Eleições de 26 de outubro de 2014.
O eleitor não apresentou justificativa no prazo legal.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
De acordo com a legislação que trata dos atos preparatórios para as Eleições 2014, o eleitor
que não comparecer aos trabalhos eleitorais tem o prazo de 30 dias para justificar à
Autoridade Judicial competente a sua ausência aos trabalhos eleitorais.
O eleitor em testilha não apresentou qualquer justificativa dentro do prazo estabelecido pelo
art. 124 do Código Eleitoral.
Importante destacar que, além de uma demonstração de civismo, a atenção à convocação da
Justiça Eleitoral para funcionar como mesário, constitui obrigação legal e se refere à prestação
de serviço público de grande relevância para a Nação.
As pessoas escaladas para funcionarem nas mesas receptoras de votos são cidadãos em que o
Juiz Eleitoral deposita grande confiança, despende tempo de treinamento e conta com o seu
bom desempenho nas importantes atribuições que lhes são conferidas. Assim, a ausência do
mesário causa enormes transtornos no dia da eleição, pois é necessário substituí-los às
pressas por pessoa que não recebeu aviso e nenhum tipo de treinamento, o que dificulta
sobremaneira o bom desempenho dos trabalhos
Os nomes dos convocados são divulgados por todos os meios de comunicação local, inclusive
a notificação pessoal, possibilitando a todos formular pedido de substituição antes do pleito,
ou ainda, justificar o não comparecimento, mediante apresentação de justificativa plausível,
no prazo de trinta dias após o dia da eleição, possibilitando que a ausência seja relevada sem
nenhuma conseqüência.
Nesse sentido, dispõe o artigo 124 do Código Eleitoral: “O membro da Mesa Receptora que
não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleições, sem justa
causa apresentada ao Juiz Eleitoral até 30(trinta) dias após, incorrerá na multa de 50%
(cinqüenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente na Zona Eleitoral, cobrada mediante
selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de
executivo fiscal”.
Nada obstante o acima disposto, com o advento da Constituição da República em 1988,
estipulou-se a vedação da vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7°, IV,
CF/88). De modo que a base de cálculo para aplicação das multas previstas pelo Código
Eleitoral e leis conexas, será o último valor fixado da Ufir ( R$ 1,0641), multiplicado pelo fator
33,02 (Resolução TSE n° 21.538/2003, art. 85).
E mais, o artigo 367,§ 2º, do Código Eleitoral autoriza que a multa seja aumentada até dez
vezes, se, em virtude da condição econômica do infrator, o valor seja ineficaz mesmo quando
aplicado no máximo.
Isto posto, nos termos da legislação supra citada, arbitro a multa em R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais), a ser recolhida por meio de Guia de Recolhimento da União no prazo de 30
(trinta) dias, sob pena de cobrança mediante executivo fiscal e inscrição na dívida ativa da
União.
CIÊNCIA ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e ARQUIVEM-SE os presentes
autos.
P.I.C.
Campo Novo do Parecis/MT, 02 de dezembro de 2014.
Assinado por: Dr. Alexandre Delicato Pampado
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