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ATOS DO PLENO
RESOLUÇÕES
PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO - EDITAL N. 60/2016
Para conhecimento das partes interessadas e demais efeitos legais, publica-se a seguinte
resolução:
RESOLUÇÃO Nº 1730/2016
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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Dispõe sobre o Projeto Integrado das Eleições 2016 no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e
regimentais;
CONSIDERANDO o Macrodesafio “Fortalecimento da segurança do processo eleitoral”
constante do Planejamento Estratégico Nacional do Poder Judiciário para o sexênio 20152020;
CONSIDERANDO a relevância de promover e integrar idéias e soluções voltadas ao
aperfeiçoamento dos serviços públicos prestados à sociedade;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar eficiente convergência dos potenciais humanos e
dos recursos administrativos e financeiros empregados pelas unidades da Justiça Eleitoral de
Mato Grosso;
CONSIDERANDO a condução de um processo participativo de construção do projeto integrado
do pleito municipal 2016, envolvendo todas as unidades deste Tribunal, em encontros de
trabalho ocorridos desde agosto de 2015, para o aprimoramento do plano de eleições editado
em 2014;
CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 13.165, de 29 de setembro de 2015;
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 6.109/2015;
CONSIDERANDO, por fim, o imperativo de alinhamento na execução dos projetos de apoio e
dos planos de ação das unidades deste Regional, cuja integração e interdependências devem
ser monitoradas para que o progresso possa ser medido, e os seus resultados,
acompanhados,
RESOLVE aprovar a seguinte Resolução:
DISPOSIÇÃO INICIAL
Art. 1º Fica instituído o Projeto Integrado das Eleições Municipais 2016 e a Agenda de Ações
dos Cartórios Eleitorais 2016, conforme Anexos I e II desta Resolução.
Art. 2º Para os fins desta Resolução, fica estabelecido que o Projeto Integrado das Eleições
2016 é o plano corporativo de trabalho que consolida as atividades julgadas necessárias e
suficientes para a realização do pleito municipal de 2016, com observância dos princípios
fundamentais regentes da Administração Pública, especialmente os da segurança, da
economicidade, da eficiência e da transparência.
DOS OBJETIVOS DO PROJETO INTEGRADO
Art. 3º São objetivos do Projeto Integrado das Eleições 2016:
I – apresentar uma visão ampliada da integração e interdependências entre os projetos de
apoio, planos de ação e grupos de trabalho que compõem o instrumento;
II – racionalizar custos e viabilizar condições necessárias para a otimizar a logística;
III – evidenciar os marcos do processo eleitoral;
IV – fomentar o registro de lições aprendidas de todos os projetos de apoio e planos de ação
que compõem o plano integrado;
V – monitorar e controlar o progresso dos projetos, planos de ação e pacotes de trabalho das
áreas;
VI – apoiar a atuação dos líderes de projeto, dos líderes dos planos de ação e dos grupos de
trabalho;
VII – gerenciar riscos.
DO DESDOBRAMENTO DO PROJETO INTEGRADO
Art. 4º O Projeto Integrado das Eleições 2016 poderá ser desdobrado e alinhado em dois
níveis de abrangência:
I – projetos de apoio ou subprojetos: artefatos de gerenciamento específicos, baseados no
processo do projeto integrado, cuja estruturação é realizada por grupos de trabalho
multidisciplinares;
II – planos de ação: instrumentos detalhados pelas unidades administrativas do Tribunal,
conforme a área de atuação, que contemplam o rol de atividades identificáveis para a entrega
de um pacote de trabalho das eleições.
DO GERENCIAMENTO DO PROJETO INTEGRADO
Art. 5º Compete à Comissão instituída por meio da Portaria nº 322/2015, de 15 de outubro de
2015, assessorada pela Equipe de Apoio do Projeto designada no mesmo normativo, avaliar
periodicamente os resultados obtidos no desenvolvimento das ações planejadas e mitigar a
ocorrência de falhas que possam comprometer o cumprimento dos prazos estabelecidos no
Projeto Integrado das Eleições 2016.
Art. 6º Fica estabelecida a realização de reuniões com periodicidade mensal para
apresentação de resultados dos trabalhos para a Presidência e a Corregedoria Regional
Eleitoral.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º Correções, adaptações e adequações na estrutura analítica do projeto, notadamente
quanto à realocação de recursos, à definição de responsabilidades e prazos, poderão ser
efetuadas por portaria da Presidência deste Tribunal Regional Eleitoral, a quem caberá, ainda,
a resolução dos casos omissos e excepcionais.
Parágrafo único. A Equipe de Apoio do Projeto designada por meio da Portaria nº 322/2015
implementará, quando demandada pela Presidência, os ajustes técnicos de que trata este
artigo.
Art. 8º A Presidência e a Corregedoria Regional Eleitoral poderão regulamentar, no âmbito de
suas competências, procedimentos estruturantes identificados no Projeto Integrado das
Eleições 2016.
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Art. 9º Os principais conceitos técnicos utilizados nesta Resolução são definidos no glossário
constante do Anexo III.
Art. 10 Esta Resolução entrará vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões, 15 de março de 2016.
Des. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. Presidente. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA.
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral. Dr. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO. JuizMembro. Dr. FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN. Juiz-Membro. Dr. RICARDO GOMES DE
ALMEIDA. Juiz-Membro. Dr. PAULO CÉZAR ALVES SODRÉ. Juiz-Membro. Dr. RODRIGO
ROBERTO CURVO. Juiz-Membro
http://apps2.tre-mt.jus.br/dje/anexos/Anexo_II_Agenda_dos_Cartorios.pdf
http://apps2.tre-mt.jus.br/dje/anexos/PA-4011-Anexo-I-EAP-Estrutura-Analitica-doProjeto.pdf
http://apps2.tre-mt.jus.br/dje/anexos/PA-4011-Anexo-III-glossario.pdf
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos dezessete dias do mês
de março do ano dois mil e dezesseis.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO - Secretário Judiciário
PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO - EDITAL N. 62/2016
Para conhecimento das partes interessadas e demais efeitos legais, publica-se a seguinte
resolução:
RESOLUÇÃO Nº 1729/2016
Emenda Regimental nº 4/2016
Altera o Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso para adequação à
Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil).
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 96, inciso I, alínea “a”, da Constituição da República Federativa do
Brasil; pelo artigo 30, inciso I, da Lei nº 4.737, de 15 de junho de 1965; e art. 18, inc. I, da
Resolução TRE/MT nº 1.152/2012 (Regimento Interno);
CONSIDERANDO o teor do Processo Administrativo nº 4278/2016 (Protocolo nº 6.303/2016);
CONSIDERANDO a iminente entrada em vigor da Lei nº 13.256/2016 (Novo Código de
Processo Civil);
RESOLVE emendar seu Regimento Interno (Resolução nº 1.152/2012) da seguinte forma:
Art. 1º A Resolução nº 1.152, de 7 de agosto de 2012, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
Art. 48. .........................................................................
.........................................................................
§ 6º Não serão realizadas sessões ordinárias no período compreendido entre 20 de dezembro
e 20 de janeiro do ano seguinte.
.........................................................................
Art. 53. .........................................................................
III - discussão e decisão dos processos constantes em pauta e daqueles que se acharem em
mesa, iniciando-se pelos processos adiados, obedecida a sua ordem de classificação, exceto
nos casos do §1º, seguida da proclamação dos resultados dos julgamentos;
§ 1º Ressalvadas as preferências legais, os processos serão julgados na seguinte ordem:
I - aqueles nos quais houver sustentação oral, observada a ordem dos requerimentos;
II - os requerimentos de preferência apresentados até o início da sessão de julgamento;
III - aqueles cujo julgamento tenha iniciado em sessão anterior; e
IV - os demais casos.
.........................................................................
Art. 59. .........................................................................
.........................................................................
§ 2° Caberá à Secretaria Judiciária, por meios próprios ou por intermédio de empresa
especializada, providenciar a transcrição do voto oral proferido em sessão, nas situações
referenciadas no artigo 57, encaminhando-o em seguida, para revisão, ao respectivo julgador.
.........................................................................
Art. 60. A relação dos processos incluídos em pauta será publicada no Diário da Justiça
Eletrônico deste Tribunal, com antecedência de 5 (cinco) dias do respectivo julgamento,
incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo
julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.
.........................................................................
Art. 61. .........................................................................
.........................................................................
I - os processos com pedido de vista, após o prazo a que se refere o caput do art. 60-A.
.........................................................................
Art. 62. .........................................................................
.........................................................................
§ 1º Após o relatório, os advogados das partes e o Procurador Regional Eleitoral poderão usar
da palavra pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um.
.........................................................................
Art. 67 Ressalvadas as previsões legais, lavrado o acórdão ou a resolução, serão
encaminhadas para publicação no Diário da Justiça Eletrônico deste Tribunal a conclusão e a
ementa, observando-se o prazo contido no art. 59, §4º, e certificando-se nos autos a data da
publicação, a partir da qual se iniciarão os prazos recursais.
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.........................................................................
Art. 113. .........................................................................
.........................................................................
§ 1º Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro
e 20 de janeiro, inclusive.
.........................................................................
Art. 116 São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de
publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao relator, com a indicação do ponto
que lhes deu causa.
§ 2º Verificando o Relator que os embargos possuem efeitos infringentes, deverá intimar o
embargado para apresentar contrarrazões, abrindo, em seguida, vista dos autos à
Procuradoria Regional Eleitoral.
§ 3º O Relator colocará os embargos em mesa para julgamento, na sessão seguinte,
proferindo o seu voto.
.........................................................................
Art. 117. .........................................................................
.........................................................................
Parágrafo único. A petição de agravo regimental conterá, sob pena de rejeição liminar, as
razões do pedido de reforma da decisão agravada e será apreciada pelo Relator, que poderá
reconsiderar seu ato ou, se o mantiver, submeter o agravo ao julgamento do Tribunal na
primeira sessão subsequente, mediante publicação em pauta, computando o seu voto.
Art. 2º A Resolução nº 1.152, de 7 de agosto de 2012, passa a vigorar acrescida dos
seguintes dispositivos:
Art. 29. .........................................................................
.........................................................................
§ 1º-A. Não será conhecido recurso ou ação judicial perante o Tribunal sem representação por
advogado regularmente inscrito na OAB, defensor público ou advogado público, ressalvadas
as exceções legais e as hipóteses em que o Ministério Público for parte recorrente ou autora.
§ 1º-B. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o
juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
§ 1º-C. Descumprida a determinação do parágrafo anterior em fase recursal, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.
.........................................................................
§ 6º-A. Sendo o prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente
em conjunto ou mediante prévio ajuste, por petição nos autos.
§ 7º Na hipótese do § 6º-A, é lícito ao procurador retirar os autos para obtenção de cópias,
pelo prazo de 2 (duas) a 6 (seis) horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da
continuidade do prazo.
§ 8º O procurador perderá no mesmo processo o direito a que se refere o § 7º se não
devolver os autos tempestivamente, salvo se o prazo for prorrogado pelo juiz.
.........................................................................
Art. 53. .........................................................................
.........................................................................
§ 4º Por conveniência do serviço e a juízo do Tribunal, poderá ser modificada a ordem
estabelecida dos trabalhos.
.........................................................................
Art. 59. .........................................................................
.........................................................................
§ 4º Lavrado o acórdão ou a resolução, sua ementa será publicada no órgão oficial no prazo
de 10 (dez) dias.
.........................................................................
Art. 60-A Nos processos judiciais e administrativos apregoados em sessões colegiadas,
quando um dos julgadores não se considerar habilitado a proferir imediatamente seu voto,
poderá solicitar vista pelo prazo máximo de 10 (dez) dias, prorrogável por igual período,
mediante pedido devidamente justificado, após o qual o processo será reincluído em pauta
para julgamento na sessão seguinte.
§ 1º Se o processo judicial ou administrativo não for devolvido tempestivamente, ou se o
vistor deixar de solicitar prorrogação de prazo, o presidente do órgão correspondente fará a
requisição para julgamento na sessão subsequente, com publicação da pauta em que houver
a inclusão.
§ 2º Ocorrida a requisição na forma do § 1º, se aquele que fez o pedido de vista ainda não se
sentir habilitado a votar, o presidente convocará substituto para proferir voto, na forma
estabelecida no regimento interno do tribunal ou conselho.
.........................................................................
Art. 68. .........................................................................
.........................................................................
§ 1º Não serão realizadas audiências no período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de
janeiro do ano seguinte, salvo as consideradas urgentes, as que possam resultar em perda do
mandato eletivo (art. 97-A da Lei n° 9.504/97) e as relativas a processos penais envolvendo
réus presos.
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§ 2º Servirá de escrivão o respectivo assessor ou servidor designado pelo Relator.
.........................................................................
Art. 116. .........................................................................
.........................................................................
§ 4º não havendo julgamento na sessão referida no §3º, será o recurso incluído em pauta;
§5º Vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão.
§ 6º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso.
§ 7º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2
(dois) salários-mínimos.
§ 8º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será
elevada a até 10 (dez) salários-mínimos.
Art. 3º Ficam revogados os §§ 2º do art. 28, 6º do art. 29, 3º do art. 59, o inciso II, do art.
61, o parágrafo único do art. 68 e os incisos I e II do art. 116.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Sala das Sessões, 15 de março de 2016.
Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. Presidente. Desembargador LUIZ
FERREIRA DA SILVA. Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral. Doutor LÍDIO MODESTO
DA SILVA FILHO. Juiz-Membro. Doutor FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN. Juiz-Membro.
Doutor RICARDO GOMES DE ALMEIDA. Juiz-Membro. Doutor PAULO CEZAR ALVES SODRÉ.
Juiz-Membro. Doutor RODRIGO ROBERTO CURVO. Juiz-Membro
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos dezessete dias do mês
de março do ano dois mil e dezesseis.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO - Secretário Judiciário

ACÓRDÃOS
EDITAL Nº 63/2016 - PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
Para conhecimento das pessoas interessadas, e demais efeitos legais publica-se o(s)
seguinte(s) Acórdão(s):
ACÓRDÃO Nº 25349
PROCESSO Nº 130-84.2015.6.11.0022 – CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL
- PESSOA FÍSICA - SINOP/MT - 22ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2014
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): ROBERTO ALVES MANGANARO
RELATOR: DOUTOR LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
ELEIÇÕES 2014. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 23, § 7º, DA LEI Nº 9.504/97. ÔNUS QUE
COMPETE AO DOADOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS, PARA O REGULAR
PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO para determinar o retorno dos autos à Zona Eleitoral de
origem, para o regular processamento da representação eleitoral e posterior prolação de
sentença.
Cuiabá, 8 de março de 2016.
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. Presidente. DOUTOR LÍDIO
MODESTO DA SILVA FILHO. Relator.
ACÓRDÃO Nº 25350
PROCESSO Nº 89-20.2015.6.11.0022 – CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL
- PESSOA FÍSICA - SINOP/MT - 22ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2014
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): CARLOS SANTOS ROSÁRIO SILVA
RELATOR: DOUTOR LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
ELEIÇÕES 2014. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 23, § 7º, DA LEI Nº 9.504/97. ÔNUS QUE
COMPETE AO DOADOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS, PARA O REGULAR
PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO para determinar o retorno dos autos à Zona Eleitoral de
origem, para o regular processamento da representação eleitoral e posterior prolação de
sentença.
Cuiabá, 8 de março de 2016.
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. Presidente. DOUTOR LÍDIO
MODESTO DA SILVA FILHO. Relator.
ACÓRDÃO Nº 25351
PROCESSO Nº 109-11.2015.6.11.0022 – CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL
- PESSOA FÍSICA - SINOP/MT - 22ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2014
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RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): MARIA CRISTINA ALMEIDA DE MARCHI
RELATOR: DOUTOR LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
ELEIÇÕES 2014. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 23, § 7º, DA LEI Nº 9.504/97. ÔNUS QUE
COMPETE AO DOADOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS, PARA O REGULAR
PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO para determinar o retorno dos autos à Zona Eleitoral de
origem, para o regular processamento da representação eleitoral e posterior prolação de
sentença.
Cuiabá, 8 de março de 2016.
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. Presidente. DOUTOR LÍDIO
MODESTO DA SILVA FILHO. Relator.
ACÓRDÃO Nº 25352
PROCESSO Nº 83-13.2015.6.11.0022 – CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL
- PESSOA FÍSICA - SINOP/MT - 22ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2014
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): DENILSON RICARDO MOURA
RELATOR: DOUTOR LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
ELEIÇÕES 2014. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 23, § 7º, DA LEI Nº 9.504/97. ÔNUS QUE
COMPETE AO DOADOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS, PARA O REGULAR
PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO para determinar o retorno dos autos à Zona Eleitoral de
origem, para o regular processamento da representação eleitoral e posterior prolação de
sentença.
Cuiabá, 8 de março de 2016.
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. Presidente. DOUTOR LÍDIO
MODESTO DA SILVA FILHO. Relator.
ACÓRDÃO Nº 25353
PROCESSO Nº 37-21.2015.6.11.0023 – CLASSE - RE
RECURSO
ELEITORAL
REPRESENTAÇÃO
PROPAGANDA
ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA/ANTECIPADA - OUTDOORS - 23ª ZONA ELEITORAL - COLÍDER/MT ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): NILSON JOSÉ DOS SANTOS
ADVOGADO(S): EDUARDO ALVES MARÇAL, ELAINE ALVES MARÇAL
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA
RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL - PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
- OUTDOOR - MENSAGEM DE FELICITAÇÃO AO DIA DAS MÃES - INFRAÇÃO NÃO
CONFIGURADA - PROMOÇÃO PESSOAL - PRECEDENTES DO TSE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Na linha da atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para caracterização da
propaganda eleitoral extemporânea, a mensagem veiculada no outdoor deve fazer referência,
ainda que de forma subliminar, à futura eleição, pedido de voto, divulgação de plataforma
política, entre outras circunstâncias que sinalizem o objetivo do candidato de obter o apoio do
eleitor.
2. Uma vez verificado que do conteúdo propalado pelo outdoor, houve tão somente divulgação
do nome do recorrido e da própria mensagem de felicitação ao dia das mães, não restando
identificada qualquer alusão, ainda que de forma subliminar, às eleições futuras ou
enaltecimento à pessoa do recorrido, tem-se que a conduta analisada deve ser reconhecida
como mero ato de promoção pessoal.
Recurso desprovido.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuiabá, 8 de março de 2016.
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. Presidente. DESEMBARGADOR
LUIZ FERREIRA DA SILVA. Relator.
ACÓRDÃO Nº 25356
PROCESSO Nº 1084-36.2014.6.11.0000 – CLASSE - E.Dcl. na PC
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO DEPUTADO ESTADUAL - PSOL - ELEIÇÕES 2014
EMBARGANTE(S): JANAINA LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO(S): JOSÉ ROBERTO DE FREITAS CAVALCANTE
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADA ESTADUAL - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS - EMBARGANTE QUE ALEGA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO - FINS DE PREQUESTIONAMENTO - VÍCIO NÃO EVIDENCIADO - QUESTÃO
CONSTITUCIONAL NÃO DEDUZIDA EM OPORTUNIDADE PRÓPRIA - NECESSIDADE DE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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OBSERVÂNCIA DO ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL - INVIABILIDADE RECURSAL ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
1. O acolhimento dos embargos declaratórios visando modificar os termos do acórdão é
condicionado à comprovação acerca de efetiva obscuridade, dúvida, contradição ou omissão
na decisão coletiva, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.
2. Não é possível reabrir, em sede de embargos declaratórios, a discussão com tema
constitucional a pretexto de prequestionamento, se ao longo do processamento das contas a
cogitada questão não foi deduzida pela candidata em oportunidade própria.
3. Embargos declaratórios desprovidos.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS.
Cuiabá, 10 de março de 2016.
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. Presidente. DESEMBARGADOR
LUIZ FERREIRA DA SILVA. Relator.
ACÓRDÃO Nº 25359
PROCESSO Nº 1192-65.2014.6.11.0000 – CLASSE - PC
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO ESTADUAL - PSC ELEIÇÕES 2014
REQUERENTE(S): VALDIRENE LOPES DA SILVA
ADVOGADO(S): MARCELO JOVENTINO COELHO
RELATOR: DOUTOR FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADA ESTADUAL - ELEIÇÕES 2014 - AUSÊNCIA DE
REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO - OBRIGATORIEDADE - JUDICIALIZAÇÃO DO PROCESSO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL - FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA - ATO
INEXISTENTE - CONTAS NÃO PRESTADAS.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
DECLARAR NÃO PRESTADAS AS CONTAS.
Cuiabá, 10 de março de 2016.
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. Presidente. DOUTOR FLÁVIO
ALEXANDRE MARTINS BERTIN. Relator.
ACÓRDÃO Nº 25360
PROCESSO Nº 1120-78.2014.6.11.0000 – CLASSE - PC
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO ESTADUAL - PRP ELEIÇÕES 2014
REQUERENTE(S): DENIZE ZANCHI DE OLIVEIRA
ADVOGADO(S): JÚLIA CRISTINA DE ÁVILA LEITE
RELATOR: DOUTOR FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADA ESTADUAL - ELEIÇÕES 2014 - DESPESAS REALIZADAS
COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES - DOAÇÕES
DIRETAS LANÇADAS POR PRESTADORES EM SUAS PRESTAÇÕES DE CONTA - AUSÊNCIA DE
REGISTRO NESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS - COMPROVANTE DE QUITAÇÃO REFERENTE AOS
CHEQUES DEVOLVIDOS - INSUFICIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - IMPROPRIEDADES QUE
COMPROMETEM A REGULARIDADE E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS APRESENTADAS CONTAS DESAPROVADAS
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
DESAPROVAR AS CONTAS.
Cuiabá, 10 de março de 2016.
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. Presidente. DOUTOR FLÁVIO
ALEXANDRE MARTINS BERTIN. Relator.
ACÓRDÃO Nº 25361
PROCESSO Nº 51-39.2014.6.11.0023 – CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO DE 2013
- NOVA SANTA HELENA/MT - 23ª ZONA ELEITORAL
RECORRENTE(S): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE NOVA SANTA HELENA/MT
ADVOGADO(S): JOÃO GUEDES CARRARA
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: DOUTOR RICARDO GOMES DE ALMEIDA
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS
ZERADAS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. MUNICÍPIO PEQUENO. AUSÊNCIA DE
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES OU REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. ANO NÃO
ELEITORAL. RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
A ausência de movimentação financeira não gera, por si só, a necessidade de reprovação das
contas.
"Aprovam-se com ressalvas as contas anuais de agremiação partidária de reduzida
expressividade no cenário político estadual, sem irregularidade de natureza grave, que não
percebeu cotas do fundo partidário, não possui patrimônio, não contraiu despesas nem obteve
receitas e tampouco teve lucro ou prejuízo no exercício. Inexistência de valores a transitar em
conta bancária específica, o que desnatura a necessidade de abertura desta" (Recurso
Eleitoral nº 2976, Acórdão nº 24016 de 24/04/2014, Relator(a) JOSÉ LUÍS BLASZAK,
Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 1632, Data 02/05/2014, Página 2-9 ).
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuiabá, 10 de março de 2016.
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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DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. Presidente. DOUTOR RICARDO
GOMES DE ALMEIDA. Relator.
ACÓRDÃO Nº 25362
PROCESSO Nº 52-24.2014.6.11.0023 – CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO DE 2013
- NOVA SANTA HELENA/MT - 23ª ZONA ELEITORAL
RECORRENTE(S): PARTIDO DA REPÚBLICA - PR DE NOVA SANTA HELENA/MT
ADVOGADO(S): JOÃO GUEDES CARRARA
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: DOUTOR RICARDO GOMES DE ALMEIDA
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS
ZERADAS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. MUNICÍPIO PEQUENO. AUSÊNCIA DE
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES OU REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. ANO NÃO
ELEITORAL. RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
A ausência de movimentação financeira não gera, por si só, a necessidade de reprovação das
contas.
"Aprovam-se com ressalvas as contas anuais de agremiação partidária de reduzida
expressividade no cenário político estadual, sem irregularidade de natureza grave, que não
percebeu cotas do fundo partidário, não possui patrimônio, não contraiu despesas nem obteve
receitas e tampouco teve lucro ou prejuízo no exercício. Inexistência de valores a transitar em
conta bancária específica, o que desnatura a necessidade de abertura desta" (Recurso
Eleitoral nº 2976, Acórdão nº 24016 de 24/04/2014, Relator(a) JOSÉ LUÍS BLASZAK,
Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 1632, Data 02/05/2014, Página 2-9).
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuiabá, 15 de março de 2016.
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. Presidente. DOUTOR RICARDO
GOMES DE ALMEIDA. Relator.
ACÓRDÃO Nº 25363
PROCESSO Nº 32-46.2014.6.11.0051 – CLASSE - RC
RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - CARGO - PREFEITO - DIFAMAÇÃO INJÚRIA - PROPAGANDA ELEITORAL - CUIABÁ/MT - ELEIÇÕES 2012
RECORRENTE(S): ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA
ADVOGADO(S): FABIANO ALVES ZANARDO JOSÉ KROMINSKI LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO
SILVA MARCIANO XAVIER DAS NEVES
ADVOGADA(S): LÍLIAN CRISTINA FLORENZANO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO(S): WESLEY CHAMOS DE ARRUDA
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: DOUTOR RICARDO GOMES DE ALMEIDA
RECURSO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. PROPAGANDA
ELEITORAL TELEVISIVA. ELEIÇÕES 2012. CARGO PREFEITO. EXTRAPOLAÇÃO DA MERA
LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO POLÍTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
Delitos praticados em pleno horário eleitoral gratuito na televisão, evidente a caracterização
do dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente do recorrente de durante a
propaganda eleitoral denegrir a imagem do seu adversário;
Configurados os crimes eleitorais descritos na inicial, resta adequada a penalização imposta
no primeiro grau.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por maioria, em NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuiabá, 15 de março de 2016.
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. Presidente. DOUTOR RICARDO
GOMES DE ALMEIDA. Relator.
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso em Cuiabá, aos dezessete
dias do mês de março do ano dois mil e dezesseis.
Assinado por: Secretário Judiciário - Breno Antonio Sirugi Gasparoto

ATOS DOS MEMBROS RELATORES
DESPACHOS
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO - EDITAL Nº 64/2016
Para conhecimento das pessoas interessadas e para que produza seus legais efeitos, publica
se o seguinte despacho proferido pelo Relator dos autos abaixo mencionados (Lei nº
11.419/2006, artigo 4º, § 2º):
MANDADO DE INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 11839 (Num. Única: 11839/2015) CLASSE RCAND - PROTOCOLO Nº
29.830/2015
REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC - CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO ESTADUAL REFERENTE AOS AUTOS SUPLEMENTARES DO PROCESSO RCAND 504-06.2014.6.11.0000 E
RO 504-06.2014.6.11.0000 - CLASSE 37 - ELEIÇÕES 2014
REQUERENTE(S): COLIGAÇÃO AMOR A NOSSA GENTE II (PT / PMDB / PR / PC DO B / PROS)
ADVOGADO(S): ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR
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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CANDIDATO(S): VALDIR MENDES BARRANCO, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº 13123
ADVOGADO(S): ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR THIAGO DE CARVALHO MIGLIATO THIAGO
DE CARVALHO MIGLIATO MÁRCIO LUIZ SILVA SIDNEY SÁ DAS NEVES SIDNEY SÁ DAS NEVES
ADVOGADA(S): GLÁUCIA ALVES CORREIA ANNA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS DE SOUSA
IMPUGNANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
ASSISTENTE DO IMPUGNANTE(S): PERY TABORELLI DA SILVA FILHO
ADVOGADO(S): RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA
PAULO CEZAR DE OLIVEIRA FELIPE ALVES VAZ E SILVA MARCELO SEDLMAYER JORGE PAOLO
RICARDO DIAS FERNANDES MARCELO JOVENTINO COELHO MARCELO JOVENTINO COELHO
ASSISTENTE DO IMPUGNANTE(S): PARTIDO VERDE - PV/MT
ADVOGADO(S): RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA
PAULO CEZAR DE OLIVEIRA LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA MARCELO SEDLMAYER
JORGE PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES
IMPUGNANTE(S): COLIGAÇÃO CORAGEM E ATITUDE PRA MUDAR (PDT / PP / DEM / PSDB /
PSB / PPS / PV / PTB / PSDC / PSC / PRP / PSL / PRB)
ADVOGADO(S): PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI JOÃO
BOSCO RIBEIRO BARROS JÚNIOR JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO JORGE AURÉLIO
ZAMAR TAQUES
ADVOGADA(S): ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES MARIA ANTONIETA
SILVEIRA CASTOR
ADVOGADO(S): DIEGO GOMES DA SILVA LESSI AUGUSTO CÉSAR DE AQUINO TAQUES
PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES SABELA MARRAFON LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA
ASSISTENTE DO IMPUGNANTE(S): PERRY TABORELLI DA SILVA FILHO
RELATOR: Doutor RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento formulado por VALDIR MENDES BARRANCO e COLIGAÇÃO AMOR A
NOSSA GENTE II (Prot. SADP nº 6005/2016), onde pretende seja excluído do polo ativo como
assistente do impugnante o PARTIDO VERDE-PV, tendo em vista informação de que o Sr.
PERY TABORELLI haveria se filiado a partido diverso. Junta informação de site jornalísitico,
sem contudo trazer aos autos prova robusta do alegado. Os presentes autos já foram julgados
por esta Corte, tendo o requerente interposto RECURSO ORDINÁRIO. Diante dessa
circunstância, forçoso reconhecer que se exauriu a jurisdição deste Tribunal, devendo a
presente peça ser encaminhada a Corte Superior. P.R.Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de
2016. Doutor Ricardo Gomes de Almeida. Relator.
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos dezessete dias do mês
de março do ano 2016.
Assinado por: Breno Antonio Sirugi Gasparoto - Secretário Judiciário
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO - EDITAL Nº 64/2016
Para conhecimento das pessoas interessadas e para que produza seus legais efeitos, publica
se o seguinte despacho proferido pelo Relator dos autos abaixo mencionados (Lei nº
11.419/2006, artigo 4º, § 2º):
MANDADO DE INTIMAÇÃO
PROCESSO Nº 11839 (Num. Única: 11839/2015) CLASSE RCAND - PROTOCOLO Nº
29.830/2015
REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC - CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO ESTADUAL REFERENTE AOS AUTOS SUPLEMENTARES DO PROCESSO RCAND 504-06.2014.6.11.0000 E
RO 504-06.2014.6.11.0000 - CLASSE 37 - ELEIÇÕES 2014
REQUERENTE(S): COLIGAÇÃO AMOR A NOSSA GENTE II (PT / PMDB / PR / PC DO B / PROS)
ADVOGADO(S): ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR
CANDIDATO(S): VALDIR MENDES BARRANCO, CARGO DEPUTADO ESTADUAL, Nº 13123
ADVOGADO(S): ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR THIAGO DE CARVALHO MIGLIATO THIAGO
DE CARVALHO MIGLIATO MÁRCIO LUIZ SILVA SIDNEY SÁ DAS NEVES SIDNEY SÁ DAS NEVES
ADVOGADA(S): GLÁUCIA ALVES CORREIA ANNA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS DE SOUSA
IMPUGNANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
ASSISTENTE DO IMPUGNANTE(S): PERY TABORELLI DA SILVA FILHO
ADVOGADO(S): RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA
PAULO CEZAR DE OLIVEIRA FELIPE ALVES VAZ E SILVA MARCELO SEDLMAYER JORGE PAOLO
RICARDO DIAS FERNANDES MARCELO JOVENTINO COELHO MARCELO JOVENTINO COELHO
ASSISTENTE DO IMPUGNANTE(S): PARTIDO VERDE - PV/MT
ADVOGADO(S): RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA
PAULO CEZAR DE OLIVEIRA LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA MARCELO SEDLMAYER
JORGE PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES
IMPUGNANTE(S): COLIGAÇÃO CORAGEM E ATITUDE PRA MUDAR (PDT / PP / DEM / PSDB /
PSB / PPS / PV / PTB / PSDC / PSC / PRP / PSL / PRB)
ADVOGADO(S): PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI JOÃO
BOSCO RIBEIRO BARROS JÚNIOR JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO JORGE AURÉLIO
ZAMAR TAQUES
ADVOGADA(S): ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES MARIA ANTONIETA
SILVEIRA CASTOR
ADVOGADO(S): DIEGO GOMES DA SILVA LESSI AUGUSTO CÉSAR DE AQUINO TAQUES
PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES SABELA MARRAFON LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA
ASSISTENTE DO IMPUGNANTE(S): PERRY TABORELLI DA SILVA FILHO
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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RELATOR: Doutor RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento formulado por VALDIR MENDES BARRANCO e COLIGAÇÃO AMOR A
NOSSA GENTE II (Prot. SADP nº 6005/2016), onde pretende seja excluído do polo ativo como
assistente do impugnante o PARTIDO VERDE-PV, tendo em vista informação de que o Sr.
PERY TABORELLI haveria se filiado a partido diverso. Junta informação de site jornalísitico,
sem contudo trazer aos autos prova robusta do alegado. Os presentes autos já foram julgados
por esta Corte, tendo o requerente interposto RECURSO ORDINÁRIO. Diante dessa
circunstância, forçoso reconhecer que se exauriu a jurisdição deste Tribunal, devendo a
presente peça ser encaminhada a Corte Superior. P.R.Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de
2016. Doutor Ricardo Gomes de Almeida. Relator.
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos dezessete dias do mês
de março do ano 2016.
Assinado por: Breno Antonio Sirugi Gasparoto - Secretário Judiciário

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 84/2016/SAP/CRIP/SJ
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 48-22.2015.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD/MT
REQUERENTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD/MT
ADVOGADO: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB: 3150/MT
ADVOGADO: MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB: 14039/MT
REQUERENTE: FRANCISCO TARQUÍNIO DALTRO - PRESIDENTE
REQUERENTE: AIRTON RONDINA LUIZ - TESOUREIRO
RELATOR: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
FINALIDADE: CITAÇÃO do Sr. FRANCISCO TARQUÍNIO DALTRO, Presidente Regional do
Partido Social Democrático PSD/MT, para que complemente, no prazo de 20 (vinte) dias, as
peças elencadas no relatório preliminar de fls. 996/997, bem como informar e comprovar nos
autos quem são os dirigentes atuais do partido e, ainda, constituir advogado para representálo.
Despacho:
Diante das Certidões de fls. 1085 e 1093, determino a citação do requerente FRANCISCO
TARQUINO DALTRO por EDITAL, nos termos do artigo 231, inciso II do Código de Processo
Civil, por encontrar-se em local ignorado.
Por conseguinte, certifique a Secretaria Judiciária sobre o cumprimento da Carta de Ordem
expedida às fls. 1089/1090.
Na sequência, encaminhe-se os presentes autos ao setor de Análise Técnico Processual, na
forma do art. 35 da Res. TSE nº 23.464/2015..
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de março de 2016.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Relator
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 16/03/2016.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO Secretário Judiciário
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 85/2016/SAP/CRIP/SJ
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-24.2014.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013 - PARTIDO VERDE - PV/MT
REQUERENTE: PARTIDO VERDE - PV/MT
RELATOR: LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Despacho:
Vistos etc.
Acato a proposta da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria - CCIA, de fl. 42, para
determinar a notificação dos representantes da agremiação partidária, para, querendo,
manifestarem-se sobre as diligências propostas no Relatório Técnico Preliminar de Exames de
fls. 36/41, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 34, 3º, da
Resolução nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Adote a Secretaria Judiciária as medidas necessárias para o cumprimento do presente
despacho.
Cuiabá, 10 de março de 2016.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Relator
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 16/03/2016.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO Secretário Judiciário
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 86/2016/SAP/CRIP/SJ
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 6351 (7007-53.2008.6.11.0000)
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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ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANUAL DO PSDB/MT REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007
REQUERENTE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA/MT, NILSON APARECIDO LEITÃO - PRESIDENTE
ADVOGADO: MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB: 14039/MT
ADVOGADO: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB: 3150/MT
ADVOGADO: MÁRIO CARDI FILHO - OAB: 3.584/MT
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA
Despacho:
Vistos.
Ante o que dispõe a novel Resolução TSE n. 23.464/2015, vigente desde 01.01.2016, que
revogou integralmente a Resolução TSE n. 23.432/2014 e estabeleceu uma sistemática
própria para a execução das decisões prolatadas nos autos de Prestação de Contas Anual de
Partido Político, sem prejuízo das providências já adotadas, determino:
1 - a intimação do Diretório Regional do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB/MT,
por meio de seu representante, para que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional, no
prazo de 15 (quinze) dias, do valor determinado no acórdão e explicitado na Informação n.
14/2016-SAACP/CCIA (fls. 1236/1238), devidamente atualizado, sob pena de inscrição no
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (CADIN - art.
60, inciso I, alínea b e § 1º);
2 - transcorrido o prazo acima estipulado, sem que tenha sido recolhido o valor devido,
deverá a Secretaria Judiciária encaminhar os autos à Advocacia-Geral da União, para que
promova as medidas cabíveis visando à execução do título judicial, nos termos estabelecidos
pelo art. 61 da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2016.
LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 16/03/2016.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO Secretário Judiciário
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 87/2016/SAP/CRIP/SJ
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 136-02.2011.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - PTB - CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2010
REQUERENTE: FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO, PRESIDENTE REGIONAL DO PTB/MT
ADVOGADO: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO - OAB: 11684/MT
RELATOR: LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Despacho:
Vistos etc.
Tendo em vista a manifestação apresentada pelo partido em epígrafe, às fls. 1018/1020,
determino a remessa dos autos à ilustre Procuradoria Regional Eleitoral, nos termos propostos
no parecer de fl. 1.005, parte final.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Adote a Secretaria Judiciária as medidas necessárias para o cumprimento do presente
despacho.
Cuiabá, 10 de março de 2016.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Relator
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 16/03/2016.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO Secretário Judiciário
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 88/2016/SAP/CRIP/SJ
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 100-52.2014.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL/MT - REFERENTE INFORMAÇÃO SAACP/CCIA Nº
034/2014 - CONTAS NÃO PRESTADAS
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL/MT (VALDEMIR CASTILHO SOARES PRESIDENTE DO DIRETÓRIO REGIONAL)
ADVOGADO: CHRISTIANO CARVALHO DE ARAÚJO - OAB: 11.571/MT
RELATOR: LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Despacho:
Vistos etc.
Acato a proposta da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria - CCIA, de fl. 194, para
determinar a notificação dos representantes da agremiação partidária, para, querendo,
manifestarem-se sobre as diligências propostas no Relatório Técnico Preliminar de Exames de
fls. 188/191, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 34, 3º, da
Resolução nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Adote a Secretaria Judiciária as medidas necessárias para o cumprimento do presente
despacho.
Cuiabá, 10 de março de 2016.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Relator
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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Secretaria Judiciária do TRE/MT, 16/03/2016.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO Secretário Judiciário
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 89/2016/SAP/CRIP/SJ
INQUÉRITO Nº 478-50.2012.6.11.0041
ASSUNTO: INQUÉRITO - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - REFERENTE AO IPL N°
0011/2013 E NOTICIA-CRIME N° 478-50.2012.6.11.0041- RESERVA DO CABAÇAL/MT - 41ª
ZONA ELEITORAL - ELEIÇOES 2012
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REQUERIDO: JAIRO MANFROI
ADVOGADO: DELAIR TEIXEIRA DE ALCÂNTARA - OAB: 15.351/MT
REQUERIDO: TARCISIO FERRARI
REQUERIDO: ALEX LEOPOLDINO NEGRIS DE OLIVEIRA
REQUERIDO: EDINALDO APARECIDO GOMIDES
RELATOR(A): DOUTOR LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Decisão/Despacho:
“Vistos etc.
Trata-se de INQUÉRITO POLICIAL, instaurado com a finalidade de apurar a ocorrência de
crime eleitoral, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, praticado, em tese, por JAIRO
MANFROI e TARCÍSIO FERRRI, candidatos eleitos prefeito e vice, respectivamente, do
município de Reserva do Cabaçal/MT, nas Eleições 2012, com a participação de EDINALDO
APARECIDO GOMIDES e ALEX LEOPOLDINO NEGRIS DE OLIVEIRA.
Acato a proposição ministerial de fls. 132/133, para fixar o prazo de 90 (noventa) dias para o
cumprimento das diligências propostas pelo Procurador Regional Eleitoral, à fl. 133, sem
prejuízo de outras reputadas necessárias para o seu cumprimento.
Autorizo, ainda, a tramitação direta do presente inquérito policial entre a autoridade policial e
a Procuradoria Regional Eleitoral.
A Secretaria Judiciária fica autorizada à adoção das medidas necessárias ao cumprimento
desta decisão.
Cuiabá, 7 de março de 2016.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Relator(a)”
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO - Secretário da Secretaria
Judiciária
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 90/2016/SAP/CRIP/SJ
PETIÇÃO Nº 53-78.2014.6.11.0000
ASSUNTO: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - AGRAVO REGIMENTAL - REFERENTE AO PROCESSO
Nº 4-71.2013.6.11.0000 - CLASSE INQ - ELEIÇÕES 2008
AGRAVANTE: JUAREZ ALVES DA COSTA
ADVOGADO: JACSON MARCELO NERVO - OAB: 12883/MT
ADVOGADO: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - OAB: 14717/MT
ADVOGADO: ALEXANDRE GONÇALVES PEREIRA - OAB: 7274/MT
ADVOGADO: SILVÉRIO GONÇALVES PEREIRA - OAB: 4720-B/MT
ADVOGADO: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB: 8718/MT
RELATOR(A): DOUTOR PEDRO FRANCISCO DA SILVA
Decisão/Despacho:
“À SECRETARIA JUDICIÁRIA,
A Certidão de fl.856 e documentos anexos informam o julgamento de mérito do Mandado de
Segurança n. 196-39.2015.6.00.0000 no TSE, razão pela qual revogo o despacho de fls.
854/855.
Esgotadas, pois, todas as providências relativas ao presente feito determino seu
arquivamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2016.
PAULO CÉZAR ALVES SODRÉ
Relator(a)”
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 17/03/2016.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO - Secretário da Secretaria
Judiciária
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 91/2016/SAP/CRIP/SJ
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 65-58.2015.6.11.0000
ASSUNTO: MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO Nº 2482.2013.6.11.0058 - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - ABUSO - DE PODER
ECONÔMICO - DE PODER POLÍTICO / AUTORIDADE - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR - DIPLOMAÇÃO E POSSE DO 2º COLOCADO - VARZEA
GRANDE/MT - 58ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2012
IMPETRANTE: CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE/MT
ADVOGADO: ANDRÉ STUMPF JACOB GONÇALVES - OAB: 5.362/MT
IMPETRADO: JUÍZO DA 58ª ZONA ELEITORAL - VÁRZEA GRANDE/MT
LISTICONSORTE NECESSÁRIO: DEMOCRATAS - DEM DE VÁRZEA DE GRANDE/MT
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a 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: RONIMÁRCIO NAVES - OAB: 6.228/MT
ADVOGADO: JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JÚNIOR - OAB: 11785-A/MT
ADVOGADO: ISRAEL ASSER EUGÊNIO - OAB: 16.562/MT
LISTICONSORTE NECESSÁRIO: LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, PREFEITA
ADVOGADO: JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - OAB: 4611-B/MT
ADVOGADO: BETTÂNIA MARIA GOMES PEDROSO HARLOS - OAB: 6.522/MT
ADVOGADO: HELDA FERREIRA - OAB: 9138/MT
ADVOGADO: FILINTO CORRÊA DA COSTA JUNIOR - OAB: 11264/MT
ADVOGADO: RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB: 15629/MT
ADVOGADA: SARAH PAES DE BARROS VERAS DE CARVALHO - OAB: 15.627/MT
LISTICONSORTE NECESSÁRIO: ARILSON COSTA DE ARRUDA, VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - OAB: 4611-B/MT
ADVOGADO: BETTÂNIA MARIA GOMES PEDROSO HARLOS - OAB: 6.522/MT
ADVOGADO: HELDA FERREIRA - OAB: 9138/MT
ADVOGADO: FILINTO CORRÊA DA COSTA JUNIOR - OAB: 11264/MT
ADVOGADO: RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB: 15629/MT
ADVOGADA: SARAH PAES DE BARROS VERAS DE CARVALHO - OAB: 15.627/MT
RELATOR: LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Despacho:
Vistos etc.
À fl. 488, o advogado Robison Pazetto Júnior informa a renúncia ao mandato, alegando razões
de foro íntimo e informando que permanece como advogado do Impetrante o Dr. André
Stumpf Jacob Gonçalves, tornando desnecessária a constituição de novo advogado.
Informou, ainda, que o Impetrante foi notificado extrajudicialmente.
Diante da comunicação em epígrafe, determino o encaminhamento dos presentes autos à
Secretaria Judiciária, para que proceda à atualização da capa dos presentes autos.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2016.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Relator
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 17/03/2016.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO Secretário Judiciário

ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
LICITAÇÕES
RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
O TRE/MT torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão
Eletrônico nº 2/2016. Processo Administrativo nº 6.473/2015 (Eletrônico). Objeto: Realização
de reparo no muro limítrofe do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Empresa
Vencedora: 1) HIDROPANTANAL CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – CNPJ nº
03.984.647/0001-93 – Lote Único – Valor Global: R$ 23.100,00.
Assinado por: Felipe Oliveira Biato - Diretor-Geral - TRE-MT

ATOS DA 1ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N. 10/2016 - OBITOS
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON, MM. JUÍZA DA
01.ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ/MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC.
TORNA PÚBLICA a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem
possa interessar, nos termos do artigo 71, IV c/c o artigo 77, ambos do Código Eleitoral, a
relação das inscrições eleitorais canceladas por registro de falecimento, no âmbito deste juízo,
no período de 1º de março a 15 de março de 2016, para eventual contestação, no prazo de 5
(cinco) dias, a qual se encontra disponível para consulta no átrio do Fórum Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou
a MMª Juíza Eleitoral que expedisse o presente Edital, que será publicado no local de costume,
no átrio do Fórum Eleitoral e no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta
cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no decimo sexto dia do mês de março de dois mil e
dezesseis (16/03/2016). Eu, _______ Priscila Silva Lopes dos Santos de Barros, estagiaria de
Cartório, que o fiz digitar.
Assinado por: Gilvana Martins de Souza Santiago Chefe de Cartório da 1ªZE-MT
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES, REVISÕES E TRANSFERÊNCIAS
A Excelentíssima Senhora Olinda de Quadros Altomare Castrillon, MM.ª Juíza Eleitoral da 1ª
Zona de Cuiabá - MT, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que se encontra
disponível em Cartório, aos partidos políticos e eleitores, para consulta, pelo prazo de dez
dias, a relação de requerimentos de alistamentos, revisões, segunda vias e transferências
deferidas e processadas dos eleitores pertencentes a esta 1ª Zona Eleitoral, relativas ao
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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período de 01 de Março a 15 de Março de 2016, nos termos do art. 17, § 1º e art. 18, § 5º da
Resolução TSE n.º 21.538/03 c/c com artigo 7º da Lei n.º 6.996/97.
FAZ SABER, ainda, que não houve, no período acima mencionado, requerimentos indeferidos.
FICAM CIENTES os delegados dos Partidos Políticos, que cabe recurso do deferimento do RAE
no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação deste Edital no DJE/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 e no átrio do Fórum Eleitoral
pelo prazo de 10 (dez) dias. Dado e passado nesta cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso,
no primeiro dia do mês de março de dois mil e dezesseis (01/03/2016). Eu,_____ Priscila
Silva Lopes dos Santos Barros , Estagiária de Cartório, que o fiz digitar.
Assinado por: Gilvana Martins de Souza Santiago Chefe de Cartório da 1ªZE-MT

ATOS DA 2ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
MANDADO DE NOTIFICAÇÃO
MANDADO DE NOTIFICAÇÃO
N.º DO PROTOCOLO: 4372/2016
ESPÉCIE: PETIÇÃO
REQUERENTE: WILSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: Moisés Barbosa de Queiroz – OAB/MT nº 11759
FINALIDADE: NOTIFICAR o senhor WILSON PEREIRA DA SILVA, através de seu advogado
constituído, Dr. Moisés Barbosa de Queiroz – OAB/MT nº 11759, que foi proferida decisão na
petição supramencionada, ficando assim o referido CIENTE do seu teor.
DECISÃO: “... Ante o exposto, tendo em vista à ausência de lançamento da regularização
quanto a prestação de prestação de contas do candidato em época oportuna, diante da sua
apresentação e o julgamento como regulares referente ao eleitor WILSON PEREIRA DA SILVA,
inscrição eleitoral n.º 0111.7137.1856, DETERMINO o lançamento de informação quanto a
apresentação das contas, ASE 272, junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, regularizando a
situação cadastral do eleitor nos termos propostos pela chefia de cartório...
...Rondonópolis, 04 de março de 2016.
FRANCISCO ROGÉRIO BARROS. Juiz Eleitoral”
E para que se lhe dê ampla divulgação e não seja alegada ignorância, expediu-se o presente
mandado que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE).
Rondonópolis-MT, 7 de março de 2016.
Assinado por: ADRIANO MARTINS DE ANDRADE - CHEFE DE CARTÓRIO

ATOS DA 5ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 4/2016
CORREIÇÃO ORDINÁRIA
Torna pública a data designada para a realização da Correição Ordinária relativa ao ano de
2016.
A Excelentíssima Senhora Luciana de Souza Cavar Moretti, Juíza da 5ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, FAZ SABER a
todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem que, cumprindo
determinação constante da Resolução n.º 21.372, de 25.03.2003, do TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL, que estabelece rotina para realização de correições nas Zonas Eleitorais do país, e
do Provimento CRE-MT nº 17/2012, se realizará no período de 18/04/2016 à 19/04/2016, a
partir das 08:00 horas, sem prejuízo do atendimento ao público em geral, CORREIÇÃO
ORDINÁRIA nos documentos e procedimentos desta Zona Eleitoral, instalada na rua dos
Flamboyants, 220N, Centro, CEP 78450-000, cidade de Nova Mutum.
Durante o período designado para os trabalhos poderão ser apresentadas reclamações,
sugestões e comentários a respeito dos serviços prestados pelo Cartório Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinei
a expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral e disponibilizado no mural do Cartório Eleitoral por dez dias.
Nova Mutum, 29 de fevereiro de 2016.
Assinado por: Luciana de Souza Cavar Moretti - Juíza Eleitoral

PORTARIAS
PORTARIA Nº 4/2016
A Excelentíssima Senhora Drª. Luciana de Souza Cavar Moretti, Juíza da 5ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Designar, na forma do art. 9º, inciso III, do Provimento nº 17/2012, da Corregedoria Regional
Eleitoral de Mato Grosso, a Sra. Bianca Giordani Carlot Morais, Analista Judiciária, para, sob
compromisso, desempenhar a função de secretária dos trabalhos correicionais, a serem
realizados no período de 18 a 19 de abril de 2016, no Cartório da 5ª Zona Eleitoral.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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Encaminhe-se cópia à Corregedoria Regional Eleitoral.
Publique-se.
Nova Mutum, 29 de fevereiro de 2016.
Assinado por: Luciana de Souza Cavar Moretti - Juíza da 5ª Zona Eleitoral

ATOS DA 6ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
PROCESSO Nº 4-48.2016.6.11.0006
Natureza: Duplicidade de inscrições
Vistos etc.
Trata-se de procedimento instaurado para decidir sobre eventual duplicidade de inscrições
relativas à eleitora CATARINA DE OLIVEIRA SILVA.
Segundo informações prestadas pelo Sr. Chefe de Cartório, denotou-se que houve falha no
serviço prestado pela Justiça Eleitoral, em especial na digitação do RAE, operação de
alistamento, uma vez que foi digitado, por duas oportunidades, o mesmo requerimento de
alistamento, mas com datas de nascimento distintas.
Assim, restou evidenciado que as inscrições pertencem a mesma pessoa.
Desta forma, nos termos da Resolução TSE nº 21.538/2003, determino a manutenção da
inscrição nº 0349 0728 1899, pertencente à eleitora CATARINA DE OLIVEIRA SILVA, bem
como o cancelamento da inscrição 0349 0727 1805, elaborada em equívoco.
Junte-se aos Autos a respectiva certidão de nascimento da eleitora.
Após, realizem-se as comunicações necessárias, arquivando-se os autos com as baixas e
anotações de estilo.
Às providências.
Cáceres/MT, 19 de fevereiro de 2015
Assinado por: WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL - Juiz da 6 Zona Eleitoral/MT

ATOS DA 8ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO N.º 41-06.2015.6.11.0008
Espécie: Prestação de Contas – Omisso - Exercício Financeiro 2014
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido: PV de Alto Araguaia/MT, José Carlos de Oliveira
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas omissas relativamente ao exercício financeiro de
2014 do Partido Verde – PV de Alto Araguaia, a qual deveria ter sido apresentada pelo partido
até o dia 30 de abril de 2015, em cumprimento ao artigo 32 da Lei nº 9.096/95.
Não entregues as contas no prazo legal, a Unidade Técnica desta Zona Eleitoral providenciou
a notificação da agremiação interessada e seu(s) representante(s) para sanar a omissão em
setenta e duas horas e, decorrido tal prazo, a citação do partido e representante(s) para, no
prazo de cinco dias, apresentar justificativas, entretanto os mesmos se mantiveram inertes.
A unidade técnica emitiu certidão em cumprimento ao artigo 30, inciso VI, alínea “a”, da
Resolução TSE nº 23.432/2014 e o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela suspensão
do repasse do fundo partidário.
É a síntese do necessário. Decido.
Sem delongas, constato o descaso da agremiação em tela, que simplesmente ignorou a
obrigação contida no art. 32 da Lei nº 9.096/95 e disciplinada pela Resolução TSE nº
23.432/2014 – isso, em que pese ter sido advertida da pendência pelo Cartório Eleitoral,
conforme mandado juntado aos autos.
Posto isso, com fulcro no art. 37-A da Lei nº 9.096/95 e art. 45, inciso V, alínea “a”, da
Resolução TSE nº 23.432/2014, julgo NÃO PRESTADAS as contas de exercício financeiro 2014
do PARTIDO VERDE – PV DE ALTO ARAGUAIA/MT, com suspensão de cotas do Fundo
Partidário pelo tempo em que o partido permanecer omisso, caracterizada a inadimplência a
partir da data fixada na lei para a prestação das contas, qual seja, 30 de abril de 2015.
Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Expeça-se ofício aos Diretórios regional e nacional do partido determinando que não
distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como, informe-se
o TSE e o TRE/MT através do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os presentes autos.
Cumpra-se.
Alto Araguaia, 16 de março de 2016.
Assinado por: CARLOS AUGUSTO FERRARI, Juiz Eleitoral
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ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
SENTENÇA PC 41-03.2015.6.11.0009
PROCESSO N. º 41-03.2015.6.11.0009
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 .
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB.
MUNÍCIPIO: PONTAL DO ARAGUAIA - MT.
ADVOGADO: MÁRCIA MARIA NOGUEIRA GUIMARÃES OAB/MT 6.977B.
1. Vistos etc.
2. Trata-se de prestação de contas anual apresentada pela Comissão/Diretório Municipal do
Partido Socialista Brasileiro PSB de Pontal do Araguaia/MT, referente ao exercício de 2014.
3. Publicado o balanço patrimonial transcorreu o prazo sem impugnação (fls. 40/41 e 45).
4. A informação de fls. 59/60 dá conta de que em 29 de setembro de 2015 foi publicada a Lei
n.º 13.165/2015, artigo 22-A, § 4º, que alterou substancialmente o processo de prestação de
contas partidárias anuais, estabelecendo a desobrigação de prestação de contas no caso de
ausência de movimentação financeira.
5. Juntou-se parecer do Ministério Público Eleitoral opinando pela não aplicação retroativa da
Lei n. 13.165/2015 (fls. 62).
6. A análise técnica feita no Parecer Técnico Conclusivo manifesta-se pela aprovação da
presente prestação de contas (fls. 63).
7. É o relatório. Decido.
8. Com efeito, Diretórios Municipais dos Partidos Políticos são obrigados a prestar contas de
sua movimentação financeira até o dia 30 de abril de cada ano, segundo dispõe o artigo 32 da
Lei n.º 9.096/95, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil
do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
9. Contudo, com o advento Lei n.º 13.165/2015, o partido político que não receba fundo
partidário, não movimente quantia em dinheiro e não registre outras espécies de gastos,
ainda que estimável em dinheiro, está desobrigado de apresentar prestação de contas formal,
podendo, somente, apresentar declaração firmada pelo responsável do partido de que o
mesmo não teve movimentação no exercício respectivo.
10. Dispõe o novo § 4º do artigo 32 da Lei n.º 9.096/95:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadados bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça
Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação
de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
11. Quer parecer que, como se está a tratar de nova lei mais benéfica e, considerando que o
presente feito encontra-se em tramitação, a incidência do referido dispositivo se impõe.
12. Nesse sentido é a jurisprudência:
RECURSO ELEITORAL. DUPLICIDADE DE FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESNECESSÁRIO. RETROATIVIDADE DA LEI
12.891/2013. RECURSO PROVIDO.
1. Não há que se falar em supressão de instância quando o juízo a quo toma conhecimento
dos termos do recurso e decide manter incólume a sentença e remeter os autos ao Tribunal.
2. Conforme jurisprudência desta Corte Eleitoral, a Lei 12.891/2013, por ser mais benéfica,
deve ser aplicada retroativamente para considerar válida a filiação mais recente.
3. Recurso provido. (RECURSO ELEITORAL (1ª INSTÂNCIA) n.º 758, Acórdão n.º 5885 de
04/08/2014, Relator(a) MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico do TRE-DF, Data 06/08/2014, Página 4/5 ) (grifo nosso)
13. Destarte, incidindo a nova norma, impõe-se o julgamento do presente feito, a fim de
atender, também, aos princípios da celeridade e economicidade processuais.
14. Como já referido, visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu fundo
partidário no exercício em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro
(fls. 19 e 55).
15. Ainda, não há registro de arrecadação de bens estimáveis em dinheiro.
16. Neste passo, a não indicação de conta bancária, por si só, não gera a necessidade de
reprovação, uma vez que, como já dito, a própria Lei Federal desobriga o partido de realizar
prestação de contas quando não há movimentação alguma.
17. Exigir a simples abertura de conta bancária e/ou indicação da mesma, não faria gerar, por
si mesma, a movimentação que já fora declarada inexistente.
18. Os Tribunais Regionais Eleitorais já se manifestaram nesses casos, in verbis:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA. ANO NÃO ELEITORIAL. MUNICÍPIO PEQUENO PORTE. POUC
EXPRESSIVIDADE PARTIDÁRIA. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO PROVIDO.
Aprovam-se com ressalvas as contas anuais de agremiação partidária de município de
pequeno porte e de pouca expressividade no cenário político estadual, que em exercício não
eleitoral deixou de promover abertura de conta bancária. A inexistência de valores a transitar
em conta bancária específica, desnatura a necessidade de abertura desta.
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(Recurso Eleitoral n.º 3094, Acórdão n.º 24708 de 26/01/2015, Relator(a) PEDRO FRANCISCO
DA SILVA, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 1848, Data 04/02/2015,
Página 2-6 - TRE-MT)
19. Ante o exposto, nos termos do art. 32, §4º, da Lei n. 9.096/95 e Resolução TSE
23.464/2015, JULGO APROVADA a presente prestação de contas.
20. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
21. Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Barra do Garças, 14 de março de 2016.
Assinado por: MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA - JUIZ ELEITORAL DA 9ª ZE/MT
SENTENÇA PC 42-85.2015.6.11.0009
PROCESSO N. º 42-85.2015.6.11.0009
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 .
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB.
MUNÍCIPIO: PONTAL DO ARAGUAIA - MT.
ADVOGADO: LÁZARO ROBERTO SOUZA PRADO OAB/MT8.793-A; MAURO GOMES PIAUÍ
OAB/MT 6.633-A.
1. Vistos etc.
2. Trata-se de prestação de contas anual apresentada pela Comissão/Diretório Municipal do
Partido Republicano Brasileiro PRB de Pontal do Araguaia/MT, referente ao exercício de 2014.
3. Publicado o balanço patrimonial transcorreu o prazo sem impugnação (fls. 35/36 e 39).
4. A informação de fls. 64/65 dá conta de que em 29 de setembro de 2015 foi publicada a Lei
n.º 13.165/2015, artigo 22-A, § 4º, que alterou substancialmente o processo de prestação de
contas partidárias anuais, estabelecendo a desobrigação de prestação de contas no caso de
ausência de movimentação financeira.
5. Juntou-se parecer do Ministério Público Eleitoral opinando pela não aplicação retroativa da
Lei n. 13.165/2015 (fls. 67).
6. A análise técnica feita no Parecer Técnico Conclusivo manifesta-se pela aprovação da
presente prestação de contas (fls. 68).
7. É o relatório. Decido.
8. Com efeito, Diretórios Municipais dos Partidos Políticos são obrigados a prestar contas de
sua movimentação financeira até o dia 30 de abril de cada ano, segundo dispõe o artigo 32 da
Lei n.º 9.096/95, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil
do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
9. Contudo, com o advento Lei n.º 13.165/2015, o partido político que não receba fundo
partidário, não movimente quantia em dinheiro e não registre outras espécies de gastos,
ainda que estimável em dinheiro, está desobrigado de apresentar prestação de contas formal,
podendo, somente, apresentar declaração firmada pelo responsável do partido de que o
mesmo não teve movimentação no exercício respectivo.
10. Dispõe o novo § 4º do artigo 32 da Lei n.º 9.096/95:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadados bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça
Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação
de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
11. Quer parecer que, como se está a tratar de nova lei mais benéfica e, considerando que o
presente feito encontra-se em tramitação, a incidência do referido dispositivo se impõe.
12. Nesse sentido é a jurisprudência:
RECURSO ELEITORAL. DUPLICIDADE DE FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESNECESSÁRIO. RETROATIVIDADE DA LEI
12.891/2013. RECURSO PROVIDO.
1. Não há que se falar em supressão de instância quando o juízo a quo toma conhecimento
dos termos do recurso e decide manter incólume a sentença e remeter os autos ao Tribunal.
2. Conforme jurisprudência desta Corte Eleitoral, a Lei 12.891/2013, por ser mais benéfica,
deve ser aplicada retroativamente para considerar válida a filiação mais recente.
3. Recurso provido. (RECURSO ELEITORAL (1ª INSTÂNCIA) n.º 758, Acórdão n.º 5885 de
04/08/2014, Relator(a) MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico do TRE-DF, Data 06/08/2014, Página 4/5 ) (grifo nosso)
13. Destarte, incidindo a nova norma, impõe-se o julgamento do presente feito, a fim de
atender, também, aos princípios da celeridade e economicidade processuais.
14. Como já referido, visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu fundo
partidário no exercício em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro
(fls. 15 e 49).
15. Ainda, não há registro de arrecadação de bens estimáveis em dinheiro.
16. Neste passo, a não indicação de conta bancária, por si só, não gera a necessidade de
reprovação, uma vez que, como já dito, a própria Lei Federal desobriga o partido de realizar
prestação de contas quando não há movimentação alguma.
17. Exigir a simples abertura de conta bancária e/ou indicação da mesma, não faria gerar, por
si mesma, a movimentação que já fora declarada inexistente.
18. Os Tribunais Regionais Eleitorais já se manifestaram nesses casos, in verbis:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA. ANO NÃO ELEITORIAL. MUNICÍPIO PEQUENO PORTE. POUC
EXPRESSIVIDADE PARTIDÁRIA. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO PROVIDO.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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Aprovam-se com ressalvas as contas anuais de agremiação partidária de município de
pequeno porte e de pouca expressividade no cenário político estadual, que em exercício não
eleitoral deixou de promover abertura de conta bancária. A inexistência de valores a transitar
em conta bancária específica, desnatura a necessidade de abertura desta.
(Recurso Eleitoral n.º 3094, Acórdão n.º 24708 de 26/01/2015, Relator(a) PEDRO FRANCISCO
DA SILVA, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 1848, Data 04/02/2015,
Página 2-6 - TRE-MT)
19. Ante o exposto, nos termos do art. 32, §4º, da Lei n. 9.096/95 e Resolução TSE
23.464/2015, JULGO APROVADA a presente prestação de contas.
20. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
21. Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Barra do Garças, 14 de março de 2016.
Assinado por: MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA - JUIZ ELEITORAL DA 9ª ZE/MT
SENTENÇA PC 45-40.2015.6.11.0009
PROCESSO N. º 45-40.2015.6.11.0009
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 .
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT.
MUNÍCIPIO: PONTAL DO ARAGUAIA - MT.
ADVOGADO: LÁZARO ROBERTO DE SOUZA PRADO OAB/MT 3.793-A; MAURO GOMES PIAUÍ
OAB/MT 6.633-A
1. Vistos etc.
2. Trata-se de prestação de contas anual apresentada pela Comissão/Diretório Municipal do
Partido dos Trabalhadores PT de Pontal do Araguaia/MT, referente ao exercício de 2014.
3. Publicado o balanço patrimonial transcorreu o prazo sem impugnação (fls. 36/37 e 41).
4. A informação de fls. 67/68 dá conta de que em 29 de setembro de 2015 foi publicada a Lei
n.º 13.165/2015, artigo 22-A, § 4º, que alterou substancialmente o processo de prestação de
contas partidárias anuais, estabelecendo a desobrigação de prestação de contas no caso de
ausência de movimentação financeira.
5. Juntou-se parecer do Ministério Público Eleitoral opinando pela não aplicação retroativa da
Lei n. 13.165/2015 (fls. 70).
6. A análise técnica feita no Parecer Técnico Conclusivo manifesta-se pela aprovação da
presente prestação de contas (fls. 71).
7. É o relatório. Decido.
8. Com efeito, Diretórios Municipais dos Partidos Políticos são obrigados a prestar contas de
sua movimentação financeira até o dia 30 de abril de cada ano, segundo dispõe o artigo 32 da
Lei n.º 9.096/95, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil
do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
9. Contudo, com o advento Lei n.º 13.165/2015, o partido político que não receba fundo
partidário, não movimente quantia em dinheiro e não registre outras espécies de gastos,
ainda que estimável em dinheiro, está desobrigado de apresentar prestação de contas formal,
podendo, somente, apresentar declaração firmada pelo responsável do partido de que o
mesmo não teve movimentação no exercício respectivo.
10. Dispõe o novo § 4º do artigo 32 da Lei n.º 9.096/95:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadados bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça
Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação
de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
11. Quer parecer que, como se está a tratar de nova lei mais benéfica e, considerando que o
presente feito encontra-se em tramitação, a incidência do referido dispositivo se impõe.
12. Nesse sentido é a jurisprudência:
RECURSO ELEITORAL. DUPLICIDADE DE FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESNECESSÁRIO. RETROATIVIDADE DA LEI
12.891/2013. RECURSO PROVIDO.
1. Não há que se falar em supressão de instância quando o juízo a quo toma conhecimento
dos termos do recurso e decide manter incólume a sentença e remeter os autos ao Tribunal.
2. Conforme jurisprudência desta Corte Eleitoral, a Lei 12.891/2013, por ser mais benéfica,
deve ser aplicada retroativamente para considerar válida a filiação mais recente.
3. Recurso provido. (RECURSO ELEITORAL (1ª INSTÂNCIA) n.º 758, Acórdão n.º 5885 de
04/08/2014, Relator(a) MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico do TRE-DF, Data 06/08/2014, Página 4/5 ) (grifo nosso)
13. Destarte, incidindo a nova norma, impõe-se o julgamento do presente feito, a fim de
atender, também, aos princípios da celeridade e economicidade processuais.
14. Como já referido, visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu fundo
partidário no exercício em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro
(fls. 09 e 51).
15. Ainda, não há registro de arrecadação de bens estimáveis em dinheiro.
16. Neste passo, a não indicação de conta bancária, por si só, não gera a necessidade de
reprovação, uma vez que, como já dito, a própria Lei Federal desobriga o partido de realizar
prestação de contas quando não há movimentação alguma.
17. Exigir a simples abertura de conta bancária e/ou indicação da mesma, não faria gerar, por
si mesma, a movimentação que já fora declarada inexistente.
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18. Os Tribunais Regionais Eleitorais já se manifestaram nesses casos, in verbis:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA. ANO NÃO ELEITORIAL. MUNICÍPIO PEQUENO PORTE. POUC
EXPRESSIVIDADE PARTIDÁRIA. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO PROVIDO.
Aprovam-se com ressalvas as contas anuais de agremiação partidária de município de
pequeno porte e de pouca expressividade no cenário político estadual, que em exercício não
eleitoral deixou de promover abertura de conta bancária. A inexistência de valores a transitar
em conta bancária específica, desnatura a necessidade de abertura desta.
(Recurso Eleitoral n.º 3094, Acórdão n.º 24708 de 26/01/2015, Relator(a) PEDRO FRANCISCO
DA SILVA, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 1848, Data 04/02/2015,
Página 2-6 - TRE-MT)
19. Ante o exposto, nos termos do art. 32, §4º, da Lei n. 9.096/95 e Resolução TSE
23.464/2015, JULGO APROVADA a presente prestação de contas.
20. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
21. Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Barra do Garças, 15 de março de 2016.
Assinado por: MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA - JUIZ ELEITORAL DA 9ª ZE/MT
SENTENÇA PC 46-25.2015.6.11.0009
PROCESSO N. º 46-25.2015.6.11.0009
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 .
REQUERENTE: PARTIDO DA REPÚBLICA PR.
MUNÍCIPIO: PONTAL DO ARAGUAIA - MT.
ADVOGADO: WMARLEY LOPES FRANCO OAB/MT 3.353.
1. Vistos etc.
2. Trata-se de prestação de contas anual apresentada pela Comissão/Diretório Municipal do
Partido da República PR de Pontal do Araguaia/MT, referente ao exercício de 2014.
3. Publicado o balanço patrimonial transcorreu o prazo sem impugnação (fls. 39/40 e 44).
4. A informação de fls. 61/62 dá conta de que em 29 de setembro de 2015 foi publicada a Lei
n.º 13.165/2015, artigo 22-A, § 4º, que alterou substancialmente o processo de prestação de
contas partidárias anuais, estabelecendo a desobrigação de prestação de contas no caso de
ausência de movimentação financeira.
5. Juntou-se parecer do Ministério Público Eleitoral opinando pela não aplicação retroativa da
Lei n. 13.165/2015 (fls. 64).
6. A análise técnica feita no Parecer Técnico Conclusivo manifesta-se pela aprovação da
presente prestação de contas (fls. 65).
7. É o relatório. Decido.
8. Com efeito, Diretórios Municipais dos Partidos Políticos são obrigados a prestar contas de
sua movimentação financeira até o dia 30 de abril de cada ano, segundo dispõe o artigo 32 da
Lei n.º 9.096/95, in verbis:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil
do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
9. Contudo, com o advento Lei n.º 13.165/2015, o partido político que não receba fundo
partidário, não movimente quantia em dinheiro e não registre outras espécies de gastos,
ainda que estimável em dinheiro, está desobrigado de apresentar prestação de contas formal,
podendo, somente, apresentar declaração firmada pelo responsável do partido de que o
mesmo não teve movimentação no exercício respectivo.
10. Dispõe o novo § 4º do artigo 32 da Lei n.º 9.096/95:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadados bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça
Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação
de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
11. Quer parecer que, como se está a tratar de nova lei mais benéfica e, considerando que o
presente feito encontra-se em tramitação, a incidência do referido dispositivo se impõe.
12. Nesse sentido é a jurisprudência:
RECURSO ELEITORAL. DUPLICIDADE DE FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESNECESSÁRIO. RETROATIVIDADE DA LEI
12.891/2013. RECURSO PROVIDO.
1. Não há que se falar em supressão de instância quando o juízo a quo toma conhecimento
dos termos do recurso e decide manter incólume a sentença e remeter os autos ao Tribunal.
2. Conforme jurisprudência desta Corte Eleitoral, a Lei 12.891/2013, por ser mais benéfica,
deve ser aplicada retroativamente para considerar válida a filiação mais recente.
3. Recurso provido. (RECURSO ELEITORAL (1ª INSTÂNCIA) n.º 758, Acórdão n.º 5885 de
04/08/2014, Relator(a) MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico do TRE-DF, Data 06/08/2014, Página 4/5 ) (grifo nosso)
13. Destarte, incidindo a nova norma, impõe-se o julgamento do presente feito, a fim de
atender, também, aos princípios da celeridade e economicidade processuais.
14. Como já referido, visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu fundo
partidário no exercício em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro
(fls. 16 e 56).
15. Ainda, não há registro de arrecadação de bens estimáveis em dinheiro.
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16. Neste passo, a não indicação de conta bancária, por si só, não gera a necessidade de
reprovação, uma vez que, como já dito, a própria Lei Federal desobriga o partido de realizar
prestação de contas quando não há movimentação alguma.
17. Exigir a simples abertura de conta bancária e/ou indicação da mesma, não faria gerar, por
si mesma, a movimentação que já fora declarada inexistente.
18. Os Tribunais Regionais Eleitorais já se manifestaram nesses casos, in verbis:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA. ANO NÃO ELEITORIAL. MUNICÍPIO PEQUENO PORTE. POUC
EXPRESSIVIDADE PARTIDÁRIA. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO PROVIDO.
Aprovam-se com ressalvas as contas anuais de agremiação partidária de município de
pequeno porte e de pouca expressividade no cenário político estadual, que em exercício não
eleitoral deixou de promover abertura de conta bancária. A inexistência de valores a transitar
em conta bancária específica, desnatura a necessidade de abertura desta.
(Recurso Eleitoral n.º 3094, Acórdão n.º 24708 de 26/01/2015, Relator(a) PEDRO FRANCISCO
DA SILVA, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 1848, Data 04/02/2015,
Página 2-6 - TRE-MT)
19. Ante o exposto, nos termos do art. 32, §4º, da Lei n. 9.096/95 e Resolução TSE
23.464/2015, JULGO APROVADA a presente prestação de contas.
20. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
21. Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Barra do Garças, 14 de março de 2016.
Assinado por: MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA - JUIZ ELEITORAL DA 9ª ZE/MT

ATOS DA 10ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE DESCARTE DE DOCUMENTOS N. 04/2016
O Excelentíssimo Senhor Doutor Rhamice Ibraim Ali Ahmad Abdalhah, Juiz 10ª Zona Eleitoral
Rondonópolis - MT, no uso de suas atrbuições legais,
FAZ SABER, que consoante decisão de fls. 02, do procedimento administrativo nº 606.2016.6.11.0010, nos termos do art. 55 da Resolução nº 21.538/03, c/c art. 11º e nas
disposições constantes do Provimento nº 9/2014 da Corregedoria Regional Eleitoral de Mato
Grosso, será procedida o descarte dos materiais abaixo elencados, através de processo
mecânico (fragmentação/doação) no dia 18 de março de 2016, a partir das 8:30 horas, na
Cooperativa de Reciclagem de Lixo, sito a Rua Militão Alves de Souza, 402 Bairro: Jardim das
Flores, nesta cidade de Rondonópolis/MT., podendo tal ato ser acompanhado por quem
interessar possa.
Documentos para descarte

Período
Referência

de

Prazo
final
Conservação

Boletim de Urna

1992 A 1996

12/2006

Certidões Avulsas

1992 A 2004

12/2014

Recibo de Material de Eleições

1994 A 2008

12/2009

Guia de Multa Paga

1994 A 2004

12/2014

Relação de Comissão de Trans. de Eleitores

1982 A 1996

12/2006

Documentações Mesários

2004

12/2014

Comunicação Desfiliação Partidária

2004

12/2014

Editais

1990 A 2000

12/2010

E-Mails

2002 A 2005

12/2015

Fax Recebidos

1997 A 2002

12/2012

Ficha Filiação Partidária

1981

12/1991

Form. Atualiz. da Sit.do Eleitor Lote 01

2003

12/2013

Guia de Remessa de Material

1992 A 2005

12/2015

Manual Eleições Voto Impresso

2002

12/2003

Material Ref. Eleições

2002

12/2003

Memorando

1993

12/2003

Comunicação De Óbitos

1994 A 2004

12/2014

de
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Ofícios e Ofícios Circulares

1983 A 2006

12/2016

RAE

2008 2009 - 2010

12/2014

Relação de Inscrições Canceladas

1987/1988

12/1989

Requerimentos

1993 A 2002

12/2012

Subst. deferidas mesários eleições/2004

2004

2014

1990

12/2000

Termo de Responsabilidade Patrimônio

1996 A 2004

12/2014

Títulos De Eleitor Devolvidos/Perdidos

2011

12/2012

Cédulas não Utilizadas no Proc. de Votação

2014

12/2015

Termo
Urnas

de

Compromisso/Empréstimo

de

E, para conhecimento a todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se
o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral. Dado e passado, nesta cidade de Rondonópolis aos 25 dias mês de fevereiro
de 2016. Eu, , Chefe de Cartório, digitei e subscrevi.
Assinado por: Rhamice Ibraim Ali Ahmad Abdalhah - Juiz Eleitoral

SENTENÇAS
AUTOS Nº 1-81.2016.6.11.0010
Protocolo nº 565/2016
Denúncia nº 201601094
Propaganda Eleitoral Antecipada
Denunciado: Lourisvaldo Manoel de Oliveira
Advogado: Alencar Libano de Paula - OAB/MT 16175
Vistos, etc. A competência desse Juízo da 10ª Zona Eleitoral pela organização e exercício do
poder de polícia em relação à propaganda eleitoral nas eleições 2016, foi fixada através da
Resolução TRE-MT n.º 1676/2015, artigo 3º, que introduziu alterações na Resolução TRE-MT
nº 858/2011 (artigo 12, II, a). Desse modo, passo a análise dos fatos e documentos
apresentados a esse Juízo. Trata-se de denúncia encaminhada pela Ouvidoria Eleitoral,
através da qual o denunciante encaminha foto de uma publicação postada em uma mídia
social, ao que parece, na qual o denunciado Lourisvaldo Manoel de Oliveira, declara “estar
preparado para abraçar a candidatura a prefeito” (fls. 3). Notificado para apresentar resposta,
o denunciado argumenta que, se oferecer a ser pré-candidato ou exaltar suas qualidades
(como a fidelidade ao partido) não viola a norma eleitoral (fls. 11/14) e não configura
propaganda antecipada, sustentando-se na ausência de pedido de votos nos termos da Lei nº
13.165/15. O Ministério Público Eleitoral, através de seu representante, manifestou-se pelo
arquivamento da denúncia, por não caracterizar propaganda eleitoral extemporânea (fls.
21/24). É o relato do necessário. Decido. O denunciado afirma que não ocorreu propaganda
eleitoral antecipada, recorrendo à disposição da Lei nº 13.165/15, sob o argumento de não
constar da publicação pedido explícito de votos. Da análise da peça de propaganda
encaminhada com a denúncia, tem-se que seu conteúdo cinge-se disposição do denunciado
em ser Prefeito de Rondonópolis. O artigo 36-A da Lei nº 9.504/97 (alterado pela Lei nº
13.165/2015) permite ao pretenso candidato, a menção a sua candidatura, o enaltecimento
de suas qualidades pessoais, inclusive, sua divulgação pelos veículos de comunicação, sem
que caracterize propaganda extemporânea, desde que, não demonstre pedido explícito de
voto: Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet: (...) V - a divulgação de posicionamento pessoal
sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais; (...) § 2o Nas hipóteses dos incisos I a
VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das
ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. Nesse passo, vê-se
claramente na declaração contestada (fls. 2) que, o denunciado se diz preparado para
encampar a candidatura a prefeito, expondo sua experiência na atuação legislativa e do
prestígio alcançado. Não se vislumbra, pois, pedido de votos ou exaltação de suas qualidades
a ponto de colocar-se em patamar superior a outros pré-candidatos, restringindo-se a
manifestação própria de um cenário político que antecede às convenções, situação corriqueira
aos pleitos eleitorais. Desse modo, a publicação em comento não fere a legislação eleitoral,
não restando configurado, portanto, tratar-se de propaganda eleitoral extemporânea
promovida pelo denunciado Lourisvaldo Manoel de Oliveira. Ante o exposto, determino o
arquivamento deste procedimento, com as anotações devidas. Intimem-se. Cumpra-se.
Rondonópolis, 15 de março de 2016.
Assinado por: RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH, Juiz Eleitoral
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AUTOS Nº 3-51.2016.6.11.0010
Protocolo nº 1566/2016
Denúncia nº 201601124
Propaganda Eleitoral Antecipada
Denunciado: Josué Pereira da Silva
Advogado: Jonas Pimentel Barbosa Neto - OAB/MT 1845
Vistos, etc. A competência desse Juízo da 10ª Zona Eleitoral pela organização e exercício do
poder de polícia em relação à propaganda eleitoral nas eleições 2016, foi fixada através da
Resolução TRE-MT n.º 1676/2015, artigo 3º, que introduziu alterações na Resolução TRE-MT
nº 858/2011 (artigo 12, II, a). Desse modo, passo a análise dos fatos e documentos
apresentados a esse Juízo. Trata-se de denúncia encaminhada pela Ouvidoria Eleitoral,
através da qual o denunciante encaminha uma publicação postada na mídia “Facebook”, na
página pessoal do denunciado Josué Pereira da Silva, na qual, declara-se “apto à Prefeito de
Rondonópolis”. Notificado para apresentar resposta, o denunciado manifestou afirmando que,
publicou a referida mensagem constante da denúncia na sua página de relacionamentos
“Facebook” com a intenção de desabafo diante do “atual momento político” não havendo o
interesse em divulgar qualquer tipo de propaganda política antecipada (fls. 12/17). Alega
ainda que, o texto publicado não configura propaganda antecipada, sustentando-se na
ausência de exposição de projetos políticos ou pedido de votos, consoante o artigo 36-A da
Lei nº 9.504/97. O Ministério Público Eleitoral, através de sua representante, manifestou-se
pelo arquivamento da denúncia, face à ausência de qualquer elemento hábil a caracterizar
propaganda antecipada (fls. 24/25). É o relato do necessário. Decido. O denunciado afirma
que não ocorreu propaganda eleitoral antecipada, recorrendo à disposição do artigo 36-A da
Lei nº 9.504/97, sob o argumento, de não constar da matéria veiculada, pedido explícito de
votos ou exaltação de suas qualidades pessoais para uma pré-candidatura. Aduz que, o texto
conflagrado consistiu em um desabafo ante a situação política vivenciada no momento. Da
análise da peça de propaganda encaminhada com a denúncia, tem-se que seu conteúdo
cinge-se a opinião do denunciado quanto à engendrada cena política que antecede a escolha
dos candidatos em convenção, situação corriqueira aos pleitos eleitorais. Quanto a sua
disposição em ser prefeito, como respondido afirmativamente no início do texto às fls. 3 e
exposto como apto às fls. 4, não infringe a norma legal, posto que, o artigo 36-A da Lei nº
9.504/97 (alterado pela Lei nº 13.165/2015) permite ao pretenso candidato, a menção a sua
candidatura, o enaltecimento de suas qualidades pessoais, inclusive, sua divulgação pelos
veículos de comunicação, sem que caracterize propaganda extemporânea, desde que, não
demonstre pedido explícito de voto: Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral
antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (...) V - a
divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais;
(...) § 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político
e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver. Desse modo, a publicação em comento não fere a legislação eleitoral, não
restando configurado, portanto, tratar-se de propaganda antecipada promovida pelo
denunciado Josué Pereira da Silva. Ante o exposto, determino o arquivamento deste
procedimento, com as anotações devidas. Atualize o registro do nome do denunciado e de seu
advogado nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 15 de março de 2016.
Assinado por: RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH, Juiz Eleitoral
AUTOS Nº 4-36.2016.6.11.0010
Protocolo nº 1781/2016
Denúncia nº 201601121
Propaganda Eleitoral Antecipada
Denunciado: Adonias Fernandes de Souza
Advogado: Alencar Libano de Paula - OAB/MT 16175
Vistos, etc. A competência desse Juízo da 10ª Zona Eleitoral pela organização e exercício do
poder de polícia em relação à propaganda eleitoral nas eleições 2016, foi fixada através da
Resolução TRE-MT n.º 1676/2015, artigo 3º, que introduziu alterações na Resolução TRE-MT
nº 858/2011 (artigo 12, II, a). Desse modo, passo a análise dos fatos e documentos
apresentados a esse Juízo. Trata-se de denúncia encaminhada pela Ouvidoria Eleitoral,
através da qual o denunciante encaminha uma publicação postada na mídia “Facebook”, na
qual o denunciado Adonias Fernandes de Souza, declara “estar pronto para ser Prefeito de
Rondonópolis” (fls. 3). Notificado para apresentar resposta, o denunciado manifestou
afirmando que apenas “declarou estar à disposição do partido”, conforme trecho da
declaração postado no “site” primeira hora (fls. 12/15). Alega ainda que, expor-se como précandidato ou exaltar suas qualidades pessoais não configura propaganda antecipada,
sustentando-se na ausência de pedido de votos, consoante o artigo 36-A da Lei nº 9.504/97.
O Ministério Público Eleitoral, através de sua representante, manifestou-se pelo arquivamento
da denúncia, face à ausência de qualquer elemento hábil a caracterizar propaganda
antecipada (fls. 25/26). É o relato do necessário. Decido. O denunciado afirma que não
ocorreu propaganda eleitoral antecipada, recorrendo à disposição do artigo 36-A da Lei nº
9.504/97, sob o argumento, de não constar da matéria veiculada, pedido explícito de votos.
Da análise da peça de propaganda encaminhada com a denúncia, tem-se que seu conteúdo
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cinge-se disposição do denunciado em ser Prefeito de Rondonópolis. O artigo 36-A da Lei nº
9.504/97 (alterado pela Lei nº 13.165/2015) permite ao pretenso candidato, a menção a sua
candidatura, o enaltecimento de suas qualidades pessoais, inclusive, sua divulgação pelos
veículos de comunicação, sem que caracterize propaganda extemporânea, desde que, não
demonstre pedido explícito de voto: Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral
antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (...) V - a
divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;(...) § 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se
pretende desenvolver. Nesse passo, vê-se claramente na declaração contestada que, o
denunciado condiciona sua escolha à candidato pela legenda partidária, vislumbrando um
cenário político que antecede às convenções, situação corriqueira aos pleitos eleitorais. Desse
modo, a publicação em comento não fere a legislação eleitoral, não restando configurado,
portanto, tratar-se de propaganda antecipada promovida pelo denunciado Adonias Fernandes
de Souza. Ante o exposto, determino o arquivamento deste procedimento, com as anotações
devidas. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 15 de março de 2016.
Assinado por: RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH, Juiz Eleitoral

DECISÕES
AUTOS Nº 50-59.2015.6.11.0010
Protocolo nº 19176/2015
Classe: Representação
Representante: SIGILOSO
Representado: SIGILOSO
Advogados: Rodrigo Ferreira Uliana - OAB/MT 15946; Joacir José Carvalho - OAB/MT 4568
Vistos, etc., Tendo em vista a afirmativa feita na defesa (cf. fls. 28/56), de que “a doação em
questão não representa uma migalha sequer no pleito eleitoral, não sendo apta a
irregularidade constatada de interferir no pleito eleitoral realizado” e, ainda, diante da juntada
da declaração de informações Econômico – Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ enviada pela
Receita Federal (fls. 75/79 e 99/118) que demostra o faturamento bruto no ano de 2013
obtido pela representada, conforme informação de fls. 101/118 quanto à “receita bruta
recebida (regime caixa)”, entendo que devo, diante do princípio constitucional de ampla
defesa, conceder à representada oportunidade para se manifestar a respeito dos documentos
juntados às fls. 99/118, bem como para apresentar, se for o caso, declaração retificadora de
imposto de renda. A respeito de declaração retificadora, da mesma maneira que ocorre com o
doador pessoa física, o Tribunal Superior Eleitoral admite que seja juntada à representação
declaração retificada de imposto de renda apresentada perante a Receita Federal. “[...]
Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2010. Representação. Doação de recursos acima do limite
legal. Pessoa jurídica. Art. 81 da lei 9.504/97. Apresentação de declaração retificadora de
imposto de renda. Possibilidade. [...] 1. Esta Corte, no julgamento do AgR-AI 1475-36/CE
(Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4.6.2013), decidiu que a declaração retificadora de imposto de
renda constitui documento hábil a comprovar a observância do limite de doação de 2%
previsto no art. 81, § 1°, da lei 9.504/97. 2. Cabe ao Ministério Público Eleitoral comprovar a
existência de má-fé – que não pode ser presumida – quanto à apresentação da declaração
retificadora. Incidência, nesse ponto, da Súmula 7/STJ.[...]” (Ac. de 1.8.2013 no AgR-REsp n°
113787, rel. Min. Castro Meira.) Diante disso, ressalto que o rito adotado para o deslinde do
feito foi aquele previsto no artigo 22, da Lei Complementar nº 64/90, por assegurar o
exercício da ampla defesa ao representado, nos termos da decisão de fls. 17/21. Uma vez, já
apresentada à defesa e não havendo testemunhas arroladas pelas partes (art. 22, V) e, face à
preclusão operada quanto à prova testemunhal, ex officio, converto o julgamento em
diligências para seguintes providências (artigo 22, incisos VI a IX, da LC nº 64/1990): i)
oportunizar a representada se manifestar a respeito dos documentos juntados às fls. 99/118,
bem como se assim entender, apresentar declaração retificadora de imposto de renda, no
prazo de 3 (três) dias. Após, em havendo manifestação, faça vista dos autos ao Ministério
Público Eleitoral e voltem-me conclusos. Ás providências. Cumpra-se.
Assinado por: RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH, Juiz Eleitoral

DESPACHOS
AUTOS Nº 48-89.2015.6.11.0010
Protocolo nº 48-89.2015.6.11.0010
Classe: Representação
Representante: SIGILOSO
Representado: SIGILOSO
Advogados: Rodolfo Pereira Fagundes - OAB/MT 13249;Bruno de Castro Silveira - OAB/MT
16257
Vistos, etc., Tendo em vista a manifestação da defesa (cf. fls. 66), a Representante SIGILOSO
apresentou alegações finais, requerendo o julgamento antecipado do feito, pugnando pela
improcedência da representação (fls. 68/74). Ressalto que, o rito adotado para o
processamento dessa ação foi aquele previsto no artigo 22, da Lei Complementar nº 64/90,
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nos termos da decisão de fls. 16/18. Uma vez, já apresentada defesa e não havendo
testemunhas arroladas pelas partes e, face à preclusão operada quanto à prova testemunhal,
entendo que devo, diante do princípio constitucional de ampla defesa e do devido processo
legal, conceder à representada oportunidade para apresentar alegações finais, no prazo de 2
(dois) dias, conforme disposto no inciso X, do artigo 22, da Lei Complementar nº 64/1990.
Após, voltem-me conclusos. Ás providências. Cumpra-se. Rondonópolis, 15 de março de
2016.
Assinado por: RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH, Juiz Eleitoral

ATOS DA 11ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
DUPLICIDADE 5-18.2016
EDITAL Nº 016/2016/ZE11
O EXCELENTÍSSIMO DOUTOR VICTOR LIMA PINTO COELHO, MM. JUIZ DA 11.ª ZONA
ELEITORAL DE ARIPUANÃ/MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, e em especial
à Senhora Laurita de Paula Martins, portadora do título eleitoral nº 021034631805 e Laurita
de Paula Martins, portadora do título eleitoral nº 004308342348, que em Procedimento
Administrativo instaurado neste Cartório Eleitoral, verificou-se a situação de duplicidade de
inscrições eleitorais.
Assim, ficam CITADAS para, no prazo de 20 dias, apresentarem defesa acompanhada de
documentos que comprovem a regularidade das inscrições.
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, por 03 (três) dias.
Dado e passado nesta cidade de Aripuanã/MT, aos dezesseis dias do mês de março de dois mil
e dezesseis.
Francisco de Campos Lima Neto
Assinado por: Francisco de Campos Lima Neto - Analista Judiciário da 11ª ZE/MT (Por
ordem do MM. Juiz Eleitoral ¿ Portaria n. 003/2015/ZE11)

ATOS DA 12ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 04/2016
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO - 2016
A JUÍZA DA 12ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO, CAROLINE SCHNEIDER GUANAES
SIMÕES, nos termos no uso de suas atribuições, atendendo ao disposto na Lei n.º
11.788/2008, da Resolução n.º 624/2010-TRE-MT e tendo em vista o Processo de Seleção de
Estagiários de Nível Superior 2016, RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO o resultado final da avaliação para a vaga de estágio de acordo com a
ordem de classificação constante do Anexo I.
1. CONVOCAR o candidato classificado em primeiro lugar para comparecer no Cartório
Eleitoral da 12ªZE, situado na Rua João Pessoa, n.º 1702, Edifício Ferrari, Bairro Jardim
Campo Real II, munido da documentação descrita no item 3 do Edital de Abertura de
Inscrições.
2. CONCEDER um prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do
presente expediente, para a apresentação dos documentos citados no item 1.
3. RESSALTAR que, caso o candidato não cumpra o prazo estipulado no item 2, passará
automaticamente para o final da lista de classificação, devendo ser convocado o candidato
imediatamente seguinte na ordem de classificação.
4. HOMOLOGAR o resultado definitivo do processo de seleção, cuja lista de classificação será
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DJE no site www.tre-mt.jus.br.
Campo Verde, 16 de março de 2016.
Caroline Schneider Guanaes Simões
Juíza Eleitoral
ANEXO I
RESULTADO DEFINITIVO DE CLASSIFICAÇÃO
CURSO/ ÁREA: DIREITO
Classificação Nome
1.LAURA FERREIRA DE ALVARENGA
2.JONATHAN QUERUBIN ARCANJO PEIXOTO SIMÕES
Assinado por: Caroline Schneider Guanaes Simões - Juíza Eleitoral

ATOS DA 15ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 2-51.2016.6.11.0015
NATUREZA: Prestação de Contas Partidária Anual – Exercício Financeiro 2014
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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PARTIDO POLÍTICO: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
MUNICÍPIO: São Félix do Araguaia -MT
ADVOGADO: Acácio Alves Sousa - OAB/MT nº 14.724-B
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas anual, relativa ao exercício financeiro de 2014, apresentada
extemporaneamente pelo Partido Progressista do Município de São Félix do Araguaia-MT, em
24 de novembro de 2015, conforme Protocolo nº 44523/2015.
A Serventia Eleitoral certificou que as contas do partido em epígrafe já foram julgadas não
prestadas nos autos do Processo nº 29-68.2015.6.11.0015, conforme documentos anexos aos
autos.
É o relatório. Decido.
Com efeito, de acordo com a notícia do Cartório Eleitoral, verifica-se que as contas da
agremiação partidária em comento foram declaradas não prestadas, estando elas sob o manto
da coisa julgada. Inviável, portanto, a pretensão de se oportunizar a apresentação
extemporânea de prestação de contas após o trânsito em julgado.
Nesse sentido o Tribunal Superior Eleitoral já firmou o seguinte posicionamento, in verbis:
PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (PCO). CONTAS NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2006. DECURSO DE PRAZO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
1. A apresentação da prestação de contas anual de partido político após o trânsito em julgado
da decisão que as julgou como não prestadas é descabida, pois o julgamento definitivo das
contas torna preclusa a discussão sobre a matéria já decidida. Precedentes.
2. Pedido não conhecido. (TSE – PC n. 545-81.2011.6.00.0000 – Rel. Min. Nancy Andrighi,
26/05/2011) (grifo nosso)
Outro não é o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso que assim se
pronunciou sobre a questão:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007. DECURSO DE PRAZO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. (TRE/MT – PC N. 113-56.2011.6.11.0000 – Rel. Juiz Samuel
Franco Dalia Junior, 08/08/2013) (grifo nosso)
Assim, em face do exposto, INDEFIRO a petição inicial e, por via de consequência, JULGO
EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso V, do Código
de Processo Civil.
P.R.I.C.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.
São Félix do Araguaia- MT, 22 de fevereiro de 2016.
Assinado por: DOUTOR IVAN LÚCIO AMARANTE - JUIZ ELEITORAL
PROCESSO Nº 4-21.2016.6.11.0015
NATUREZA: Prestação de Contas Partidária Anual – Exercício Financeiro 2013
PARTIDO POLÍTICO: Democratas - DEM
MUNICÍPIO: São Félix do Araguaia -MT
ADVOGADA: Daniela Caetano de Brito - OAB/MT nº 9.880
Vistos em correição.
Trata-se de prestação de contas anual, relativa ao exercício financeiro de 2014, apresentada
extemporaneamente pelo Democratas do Município de São Félix do Araguaia-MT, em 12 de
fevereiro de 2016, conforme Protocolo nº 2759/2016.
A Serventia Eleitoral certificou que as contas do partido em epígrafe já foram julgadas não
prestadas nos autos do Processo nº 47-26.2014.6.11.0015, conforme documentos anexados
aos autos.
Além disso, informou que o partido reapresentara suas contas, conforme Processo nº 7387.2015.6.11.0015, o qual fora julgado extinto sem resolução de mérito, de acordo com
documentos anexados aos autos.
É o relatório. Decido.
Com efeito, de acordo com a notícia do Cartório Eleitoral, verifica-se que as contas da
agremiação partidária em comento foram declaradas não prestadas, estando elas sob o manto
da coisa julgada. Inviável, portanto, a pretensão de se oportunizar a apresentação
extemporânea de prestação de contas após o trânsito em julgado.
Nesse sentido o Tribunal Superior Eleitoral já firmou o seguinte posicionamento, in verbis:
PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (PCO). CONTAS NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2006. DECURSO DE PRAZO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
1. A apresentação da prestação de contas anual de partido político após o trânsito em julgado
da decisão que as julgou como não prestadas é descabida, pois o julgamento definitivo das
contas torna preclusa a discussão sobre a matéria já decidida. Precedentes.
2. Pedido não conhecido. (TSE – PC n. 545-81.2011.6.00.0000 – Rel. Min. Nancy Andrighi,
26/05/2011) (grifo nosso)
Outro não é o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso que assim se
pronunciou sobre a questão:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007. DECURSO DE PRAZO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
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IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. (TRE/MT – PC N. 113-56.2011.6.11.0000 – Rel. Juiz Samuel
Franco Dalia Junior, 08/08/2013) (grifo nosso)
Assim, em face do exposto, INDEFIRO a petição inicial e, por via de consequência, JULGO
EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso V, do Código
de Processo Civil.
P.R.I.C.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Providencie-se o registro da sentença no Sistema de Contas Eleitorais (Sico).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.
São Félix do Araguaia- MT, 26 de fevereiro de 2016.
Assinado por: DOUTOR IVAN LÚCIO AMARANTE - JUIZ ELEITORAL
PROCESSO Nº 50-44.2015.6.11.0015
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014
Interessado: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PSD (PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO)
Advogado: MÁRCIO CASTILHO DE MORAES – OAB/MS Nº 7.247
Município: SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT
Vistos etc;
Trata-se de ação de prestação de contas da Comissão Provisória Municipal do PSD (Partido
Social Democrático), do Município de São Félix do Araguaia/MT, referente ao exercício
financeiro de 2014.
O partido político, ora requerente, apresentou sua prestação de contas em 21 de setembro de
2015, as quais foram devidamente recebidas e protocoladas (nº 33.579/2015).
Intimado para retificar sua prestação de contas, no prazo de 20 (vinte) dias, o partido
quedou-se inerte (fl. 72).
Emitiu-se parecer conclusivo pela Serventia, às fls. 74/75, no sentido de aprovação com
ressalvas das contas do partido, tendo em vista a ausência de omissões e impropriedades que
comprometam a regularidade das contas.
Aberta vistas ao Ministério Público Eleitoral, este se manifestou à fl. 78/79, também pugnando
pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas pelo partido.
É o relatório.
Decido.
Compete a Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral (artigo 34 e incisos da
Lei n.º 9096/95, c/c artigo 17, inciso III, da Constituição Federal).
Nesse sentido, a Resolução n.º 23432/2014 do Tribunal Superior Eleitoral regulamenta a
prestação de contas dos partidos políticos.
No presente caso, verifica-se inicialmente que as contas foram prestadas pelo órgão partidário
em 21 de setembro de 2015, fora do prazo estipulado no artigo 32 da Lei 9.096/95.
Salienta-se que os partidos políticos são pessoas jurídicas, sem fins lucrativos, mantidas por
doações de simpatizantes, bem como por recursos públicos do Fundo Partidário. No entanto, é
cediço que a maioria dos partidos de pequenos Municípios não recebe Fundo Partidário, a
exemplo do ora requerente. Todavia, a agremiação partidária deve registrar todos os bens e
serviços estimáveis em dinheiro, mesmo os de diminuta importância.
Com relação à análise das contas em voga, verifica-se que o partido declarou seus gastos
estimáveis em dinheiro com serviços técnicos profissionais (contábil e/ou assessoria jurídica)
e com despesas de manutenção do órgão, durante o período em que o órgão partidário esteve
em pleno funcionamento no ano de 2014.
Como não houve movimentação financeira, não há que se falar em exigência de abertura de
conta bancária, motivo pelo qual não se verifica irregularidade neste sentido.
Quanto à intempestividade da apresentação das contas, constata-se que se trata de
irregularidade formal, que não tem o condão de macular totalmente as contas analisadas.
Considerando, portanto, que a agremiação cumpriu as exigências da Justiça Eleitoral, as
contas devem ser aprovadas com as ressalvas acima mencionadas.
Por estas considerações e com fulcro no artigo 45, inciso II, da Resolução TSE n.º
23.432/2014, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Social Democrático –
PSD, do Município de São Félix do Araguaia, referente ao exercício de 2014.
Publique-se.
Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações
pertinentes.
São Félix do Araguaia/MT, 22 de fevereiro de 2016.
Assinado por: DOUTOR IVAN LÚCIO AMARANTE - JUIZ ELEITORAL
PROCESSO Nº 68-65.2015.6.11.0015
Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014
Interessado: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PPS (PARTIDO POPULAR SOCIALISTA)
Advogado: JOSÉ GENILSON BRAYNER – OAB/GO Nº 35.137
Município: ALTO BOA VISTA-MT
Vistos etc;
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Trata-se de ação de prestação de contas da Comissão Provisória Municipal do PPS (Partido
Popular Socialista), do Município de Alto Boa Vista/MT, referente ao exercício financeiro de
2014.
O partido político, ora requerente, apresentou sua prestação de contas em 13 de outubro de
2015, as quais foram devidamente recebidas e protocoladas (nº 40.461/2015).
Intimado para retificar sua prestação de contas, no prazo de 20 (vinte) dias, o partido
quedou-se inerte (fl. 60).
Emitiu-se parecer conclusivo pela Serventia, às fls. 62/63, no sentido de aprovação com
ressalvas das contas do partido, tendo em vista a ausência de omissões e impropriedades que
comprometam a regularidade das contas.
Aberta vistas ao Ministério Público Eleitoral, este se manifestou à fl. 66/67, também pugnando
pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas pelo partido.
É o relatório.
Decido.
Compete a Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral (artigo 34 e incisos da
Lei n.º 9096/95, c/c artigo 17, inciso III, da Constituição Federal).
Nesse sentido, a Resolução n.º 23432/2014 do Tribunal Superior Eleitoral regulamenta a
prestação de contas dos partidos políticos.
No presente caso, verifica-se inicialmente que as contas foram prestadas pelo órgão partidário
em 13 de outubro de 2015, fora do prazo estipulado no artigo 32 da Lei 9.096/95.
Salienta-se que os partidos políticos são pessoas jurídicas, sem fins lucrativos, mantidas por
doações de simpatizantes, bem como por recursos públicos do Fundo Partidário. No entanto, é
cediço que a maioria dos partidos de pequenos Municípios não recebe Fundo Partidário, a
exemplo do ora requerente. Todavia, a agremiação partidária deve registrar todos os bens e
serviços estimáveis em dinheiro, mesmo os de diminuta importância.
Com relação à análise das contas em voga, verifica-se que o partido declarou seus gastos
estimáveis em dinheiro com serviços técnicos profissionais (contábil e/ou assessoria jurídica)
e com despesas de manutenção do órgão, durante o período em que o órgão partidário esteve
em pleno funcionamento no ano de 2014.
Como não houve movimentação financeira, não há que se falar em exigência de abertura de
conta bancária, motivo pelo qual não se verifica irregularidade neste sentido.
Quanto à intempestividade da apresentação das contas, constata-se que se trata de
irregularidade formal, que não tem o condão de macular totalmente as contas analisadas.
Considerando, portanto, que a agremiação cumpriu as exigências da Justiça Eleitoral, as
contas devem ser aprovadas com as ressalvas acima mencionadas.
Por estas considerações e com fulcro no artigo 45, inciso II, da Resolução TSE n.º
23.432/2014, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido Popular Socialista –
PPS, do Município de Alto Boa Vista, referente ao exercício financeiro de 2014.
Publique-se.
Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após as providências necessárias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações
pertinentes.
São Félix do Araguaia/MT, 22 de fevereiro de 2016.
Assinado por: DOUTOR IVAN LÚCIO AMARANTE - JUIZ ELEITORAL

ATOS DA 17ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE DESCARTE DE DOCUMENTOS Nº 08/2016
PRAZO: 15 (quinze) dias
O Excelentíssimo Senhor LUIS FELIPE LARA DE SOUZA, MM. Juiz da 17ª Zona Eleitoral de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, que nos termos do art. 55 da Resolução TSE nº 21.538/03, e, nas disposições
constantes do Provimento CRE/MT nº 9/2014, que no período de 30/03/2016 a 30/04/2016,
será realizada a inutilização dos documentos, abaixo relacionados, por instrumento de
fragmentação/descarte a ser procedida na sede deste Cartório Eleitoral, situado à Rua
Presidente Costa e Silva nº, 410, Vila Nova, nesta Cidade, podendo o evento ser
acompanhado por quem interessar possa:
• RAEs - Requerimento de Alistamento Eleitoral de 2007 (lotes 01 a 24), de 2008 (lotes 01 a
22), 2009 (lotes 01 a 57) e 2010 (lotes 1 a 29), prazo de guarda 5 anos;
• Formulários de justificativa eleitoral apresentados no dia do pleito, referentes às Eleições de
2012 e 2014 (prazo de guarda 1 ano);
• Cadernos de Votação das Eleições de 2002 e 2004 (prazo de guarda 10 anos);
• Listas de filiados encaminhadas pelos Partidos Políticos de 2005 e 2006;
• FASEs - Formulários de Atualização de Situação de Eleitor, após processamento, de 2000;
• Comunicações de desfiliação partidária do ano de 2000 e 2005 (prazo de guarda 10 anos);
• Boletins de Urna e Zerésimas, do ano de 2004 (prazo de guarda 10 anos);
• Títulos eleitorais não procurados, emitidos até 2014 (prazo de guarda 1 ano);
• Documentos recebidos (ofícios, memorandos, e-mails, requerimentos diversos, etc.), anos
1988 a 2005 (prazo de guarda 10 anos);
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
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• Ofícios expedidos, anos 1983 a 2005 (prazo de guarda 10 anos);
• Guias de remessa de material, anos 1993 a 2005 (prazo de guarda 1 ano);
• Comunicações de óbitos, anos 1998 a 2005 (prazo de guarda 10 anos);
• Editais expedidos, anos 1994 a 2005 (prazo de guarda 10 anos);
• Certidões avulsas, anos 1989 a 2005 (prazo de guarda 10 anos);
• Relação de títulos emitidos, anos 1997 a 2005 e
• Lista de candidatos registrados, ano 1988.
E, para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso pelo prazo de 15
(quinze) dias, bem como, afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade de
Arenápolis, aos vinte e seis dias do mês de fevereriro do ano de dois mil e dezesseis. Eu,
_____, Adriano Pereira Bueno, Chefe de Cartório, digitei e conferi.
Assinado por: Luis Felipe Lara de Souza - Juiz Eleitoral
EDITAL N.º 12/2016 RELAÇÃO DE ÓBITOS
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LUIS FELIPE LARA DE SOUZA, JUIZ DA 17ª ZONA
ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ
SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que se encontra
disponível em Cartório, em cumprimento ao art. 71, IV c/c 77, II, ambos do Código Eleitoral,
a relação de inscrições eleitorais cancelados por registro de falecimento, no âmbito deste
Juízo, no período de fevereiro de 2016, para eventual contestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
E, para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso pelo prazo de 10 (dez)
dias. Dado e passado nesta cidade de Arenápolis, aos sete dias do mês de março do ano de
dois mil e dezesseis. Eu, _____, Adriano Pereira Bueno, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi,
com fundamento na Portaria n.°6/2012.
Assinado por: ADRIANO PEREIRA BUENO - Chefe do Cartório da 17ªZE
EDITAL N.º 13/2016 ALISTAMENTOS ELEITORAIS
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LUIS FELIPE LARA DE SOUZA, JUIZ DA 17ª ZONA
ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ
SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente aos
partidos políticos e eleitores, que se encontra disponível para consulta, pelo prazo de 15
(quinze) dias, a relação de requerimentos processados no período de 1º a 15 de março de
2016 que acarretaram alteração do Cadastro Nacional de Eleitores, referente aos municípios
de Arenápolis, Nortelândia, Nova Marilândia e Santo Afonso, nesta 17ª Zona Eleitoral.
Faz saber também, nos termos do §1º, art. 7º da lei 6.996/82 que o prazo de impugnação por
parte dos partidos políticos é de 10(dez) dias a contar da publicação do presente.
E, para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi expedido o presente Edital, que
será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Dado e passado nesta
cidade de Arenápolis, aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis. Eu,
_____, Adriano Pereira Bueno, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi, com fundamento na
Portaria n.°6/2012.
Assinado por: ADRIANO PEREIRA BUENO - Chefe do Cartório da 17ªZE

ATOS DA 21ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº12/2016-21ZE/MT-LISTAGEM DE ATENDIMENTO
PRAZO: 15 (quinze) DIAS O Excelentíssimo Senhor Dr. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE
BARBOSA , MM. Juiz da 21ª Zona Eleitoral de Lucas do Rio Verde, no uso de suas atribuições
legais, TORNA PÚBLICO aos interessados e a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele
tiverem conhecimento, a relação das inscrições eleitorais processadas e regularmente
incluídas no cadastro eleitoral, no que diz respeito à primeira quinzena do mês de março de
2016, relativas aos municípios de Lucas do Rio Verde, Itanhangá e Tapurah nos termos do
relatório emitido pelo sistema ELO, em anexo E, para conhecimento de todos os interessados,
expediu-se o presente edital, que será afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta
cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, ao terceiro dia do mês de fevereiro do
ano de dois mil e dezesseis (17.03.2015). Eu, Marcela Ramalho Teixeira Muniz, Analista
Judiciária, _______________, que o fiz digitar.
Assinado por: Marcelo Ramalho Teixeira Muniz Analista Judiciária,Chefe de cartório
21ªZE/MT
EDITAL 9/2016
PRAZO: 15 (quinze) DIASO Excelentíssimo Senhor Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa,
MM. Juiz da 21ª Zona Eleitoral de Lucas do Rio Verde, no uso de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER que, consoante decisão de fls.12, do procedimento administrativo de Descarte de
Material n.º 1-48.2016.6.11.0021, nos termos da Res. TSE n.º 21.538/03 e Provimento n.º
09/2014, será realizada a INCINERAÇÃO E DESCARTE, dos documentos adiante elencados, no
dia 04.04.2016, às 09h00 horas, na presença de servidor do Cartório por ele autorizado, a ser
realizada na Cooalve, situada na Av. da Produção, s/n, bairro Industrial, Lucas do Rio Verde MT, podendo ser acompanhado por quem interessar possa:
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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Documentos e Materiais
Período
Cópia dos Autos Rp. 397-64.2012.6.11.0021-Ministério Público X Coligação Lucas
Igual Para Todos, Rógerio Pivetta Ferrarin, Gilson Pedro Pelicioni.
2012
trânsito em julgado: 20/05/2013 e para Ministério Público Eleitoral no dia 27/05/2013,
arquivado em: 29/10.2013- Original arquivado caixa 36/2013.
Cópia dos Autos Rp. 408-.93.2012.6.11.0021-Ministério Público X Coligação Lucas
Cada Vez Melhor, Otaviano Olavo Pivetta, Airton Callai.
2012
Trânsito em julgado: 20/05/2013 e para Ministério Público Eleitoral no dia
27/05/2013, arquivado em: 29/10.2013- Original arquivado caixa 60/2012.
Notícia-Crime, (Termo de Ocorrência Circunstanciado), integrante do processo Nº.
549-15.2012.6.11.0021- Melane Terezinha Vivian Pelicioli X Otaviano Olavo Pivetta.
2012
Trânsito em julgado: 12.11.2012, arquivado em: 28.10.2012- Original arquivado caixa
61/2012
Lotes de Rae- Ano 2010
2010
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar, expediu-se o presente edital que
será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral durante 15(quinze) dias. Após a última
publicação, será aberto prazo de 3(três) dias para manifestação e impugnação dos
interessados. Dado e passado nesta cidade de Lucas do Rio Verde - MT, ao 1º dia do mês de
março do ano de 2016. Eu, Marcela Ramalho Teixeira Muniz, _________________, Chefe de
Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Assinado por: Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa - Juiz Eleitoral

SENTENÇAS
REPRESENTAÇÃO 77-09.2015.6.11.0021
MPE x Coga Produtos Agrícolas Ltda - Advogados: Fernando de Matos Borges OAB-MT 11.068B e Vinícius Pulido Guadanhin OAB-MT 11.006-B 3. Isso posto, nos termos dos fundamentos
apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido
na representação vestibular, pelo que CONDENO a Representada ao pagamento de multa no
importe de R$ 130,50 (cento e trinta reais e cinquenta centavos), valor a ser corrigido
monetariamente pelo INPC a contar da data da prolação desta decisão e acrescido de juros
moratórios na razão de 1% a.m. (um por cento ao mês) a contar de seu trânsito em julgado.
3.1. Sem custas nem honorários. 3.2. P.R.I.C.3.3. Preclusa a via recursal, a Representada
deverá comprovar nos autos o pagamento da sanção pecuniária, no prazo de 30 (trinta) dias
(art. 367, inciso III, do CE).3.4. Decorrido o prazo assinalado sem comprovação do
recolhimento, proceda-se na forma recomendada no artigo 3º da Resolução TSE n.
20.405/1998.3.5. Após, arquive-se.
Assinado por: Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa - Juiz Eleitoral

ATOS DA 23ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
MESÁRIO FALTOSO
EDITAL DE CITAÇÃO 003/2016
A Excelentíssima Senhora Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, MMª. Juíza em
Substituição da 23ª Zona Eleitoral – Colider/MT, no uso de suas atribuições legais,
Para conhecimento das pessoas interessadas e para que produza seus efeitos legais,
determinou que se publicasse o presente Edital nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº
11.419/2006.
PROCESSO: 13-90.2015.6.11.0023
NATUREZA: COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA – CMR
REQUERIDO: JOZIVALDO FERNANDES SOARES
FINALIDADE: INTIMAR a requerida JOZIVALDO FERNANDES SOARES, para que apresente
justificativa por ausência aos trabalhos eleitorais nas eleições Gerais de 2014 no 2º turno, no
prazo de 20 (vinte) dias, no Cartório da 23ª Zona Eleitoral, situado na Av. Tancredo Neves nº
471, Setor Leste, Colíder/MT, sob pena de eventual imposição de multa.
E, para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado, nesta cidade de Colíder
aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis. Eu, Carlos Gomes dos Santos
_____________, Técnico Judiciário , digitei.
Assinado por: Valéria Rafael das Mercês A Chrystal Gil - Chefe de Cartório

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 40/2016-25ª ZE/MT
Torna pública relação de operações realizadas no Cadastro Eleitoral. Período: 1°/03/2016 a
15/03/2016. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI,
JUIZ DA 25ª ZONA ELEITORAL, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, FAZ
SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que se encontra
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
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disponível no mural do Cartório da 25ª Zona Eleitoral (Av. Minas Gerais, nº 1359, Ed.
Anthonny, Bairro Chácara 2-B Pontes e Lacerda/MT) aos partidos políticos e eleitores, para
consulta pelo prazo de 15 (quinze) dias, a relação de operações processadas de alistamento,
revisão, segunda via e transferência DEFERIDOS, bem como a relação de Títulos
CANCELADOS por Óbito concernentes a eleitores dos municípios de Vila Bela da Santíssima
Trindade/MT, Pontes e Lacerda/MT e Vale de São Domingos/MT, relativas ao período de
1º/03/2016 a 15/03/2016, nos termos do ar t. 17, § 1º e art. 18, § 5º da Resolução TSE n.
21.538/2003. FAZ SABER ainda que o prazo de impugnação é de dez dias para o delegado de
partido político e de cinco dias para o eleitor, a contar da data da publicação deste edital.
E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou que expedisse o presente edital, que
será publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE/TRE/MT). Dado e passado nesta cidade de
Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, aos 16 (dezesseis) dias do mês de março (03) de
dois mil e dezesseis (2016). Eu__________________, Guilber Henrique Gimenes Cruz,
servidor requisitado, digitei este documento que vai assinado pelo chefe de cartório nos
termos da Portaria 4/2011/25ªZE.
Assinado por: Antonio Batista de Luna

PORTARIAS
2/2016/25ªZE - SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE - DEDETIZAÇÃO
Suspensão do expediente, tendo em vista a necessidade de realização de dedetização do
prédio, sede do Cartório da 25ª Zona Eleitoral.
O JUIZ DA 25ª ZONA ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei,
CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de realização do serviço de dedetização, a ser feita
neste Cartório, sede da 25ª Zona Eleitoral, pela Empresa Organizações Soares, conforme seu
cronograma;
CONSIDERANDO que a efetivação do procedimento enseja a interdição do local por um
período mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, posto que não é recomendável a permanência
de pessoas, nem concomitantemente à realização desse serviço, nem em um período mínimo
de 24 (vinte e quatro) horas, evitando, assim, o contato e a contaminação, de pessoas que
buscam atendimento, com os produtos nocivos à saúde, principalmente as pessoas que
sofrem de alergia;
CONSIDERANDO também a necessidade de total higienização do local, após o tempo
necessário (24 horas) para total efeito do produto químico,
RESOLVE
Art. 1º SUSPENDER o expediente do cartório da 25ª Zona Eleitoral de Mato Grosso na data de
21 e 22 de março de 2016 (segunda-feira e terça-feira);
Art. 2º DETERMINAR, assim, que os prazos processuais que iniciem-se e/ou encerram-se
entre os dias 21 e 22 de março de 2016, ficam automaticamente prorrogados para o dia útil
subsequente dia 28 de março de 2016 (segunda-feira).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, bem como, no átrio desse Cartório
Eleitoral.
Registre-se, cumpra-se, remetendo-se cópia desta Portaria, à Secretaria de Gestão de
Pessoas, à Corregedoria e à Diretoria Geral do egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado
de Mato Grosso.
Pontes e Lacerda-MT, 15 de março de 2016.
Assinado por: LEONARDO DE ARAÚJO COSTA TUMIATI - Juiz Eleitoral - 25ª ZE

ATOS DA 32ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
6/2016
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES, TRANSFERÊNCIAS E ÓBITOS
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 quanto deste edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente os
partidos políticos e eleitores, que, relativo ao processamento de 01 de março de 2016 a 15 de
março de 2016, encontra-se disponível para consulta, no Cartório Eleitoral, relações de
eleitores dos Municípios de Sinop, Cláudia e União do Sul, circunscritos nesta 32ª Zona
Eleitoral, a saber:
Relação de inscrições e transferências, deferidas e indeferidas, nos termos do artigo 7º da Lei
n.º 6.996/82, podendo ser interposto recurso do despacho que indeferir a inscrição ou
transferência no prazo de 5 (cinco) dias pelo alistando e do despacho que a deferir no prazo
de 10 (dez) dias por delegado de qualquer partido político.
Relação de inscrições canceladas por falecimento de eleitor, identificadas por meio de
cruzamento entre os dados do Cadastro Eleitoral e dados relativos a óbitos fornecidos pelo
INSS, bem como dados fornecidos pelo Cartório de Registro Civil, para conhecimento e
possível identificação de eventuais irregularidades, nos termos do art. 3º da Resolução TSE nº
22166/2006.
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
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E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa mandou o Senhor Juiz publicar
o presente edital, que vai afixado no local de costume e publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral. Eu, Eliane Regina Arfeli Ferreira, Chefe do Cartório, digitei, conferi e
subscrevi.
Sinop, 16º de março de 2016.
Assinado por: ELIANE REGINA ARFELI FERREIRA - CHEFE DE CARTÓRIO

ATOS DA 37ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
SADP Nº 4918/2016-OF 2/2016-GAB/PRES-TRE/MT
Interessados: Juízo da 37ª Zona Eleitoral x Jajah Neves
Vistos.
Trata-se do Ofício-Circular nº 2/2016 GAB/PRES firmado pela Exma. Sra. Presidente do TRE
MT que alerta os Juízes Eleitorais sobre algumas práticas de propaganda eleitoral irregular
levada a cabo por alguns pré-candidatos.
Foi determinado por este Juízo que se realizasse constatação para averiguar se algum précandidato está realizando propaganda eleitoral antecipada por meio de outdoor,.
O Oficial de Justiça da 37ª Zona Eleitoral constatou que o Sr. Jajah Neves se valeu de
outdoors para realização de propaganda.
É o Relatório.
DECIDO.
O exercício do poder de polícia da propaganda eleitoral é salutar, a fim de que se mantenha a
lisura das eleições e a isonomia no pleito vindouro. A utilização de artifícios vedados pela
legislação, em especial a realização de propaganda eleitoral antecipada, proibida pelo artigo
36 da Lei 9.504/97, impõe a Este Magistrado, por dever de ofício, a necessidade de reprimir
tais condutas ilícitas.
È fato notório que o responsável pela propaganda é pré-candidato. A realização da
propaganda no Município de Cuiabá atrai a competência deste Juízo para atuar, exercendo o
poder de polícia da propaganda eleitoral.
A propaganda veiculada pelo apresentador não está entre as permitidas na pré-campanha,
nos termos do artigo 36-A da Lei das Eleições. A Justiça Eleitoral não pode fechar os olhos a
atitude de pré-candidato que a pretexto de divulgar estréia de programa televisivo se utiliza
engenhos publicitários para massificar seu nome e imagem junto ao eleitorado.Esta
Especializada deve agir, a fim que se mantenha a regularidade nas eleições vindouras. Nesse
sentido:
RE - Recurso Eleitoral nº 9068 - Porto Alegre/RS
Acórdão de 27/04/2010
Relator(a) DES. MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CAMINHA
Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 13/05/2010
Ementa:
Recursos. Propaganda eleitoral extemporânea. Eleições 2010. Decisão que julgou procedente
representação por publicidadeantecipada mediante outdoors e adesivagem. Aplicação de
sanção pecuniária.
Matéria preliminar afastada. A legitimidade do órgão ministerial para representar acerca de
descumprimentos da Lei n. 9.504/97 encontra fundamento no art. 124, caput, da Constituição
Federal e em legislação própria.
Notória condição de pré-candidato do recorrido, conforme amplamente divulgado na imprensa
e nos sítios eletrônicos do partido. Emprego de artefatos publicitários de grandes dimensões,
com forte e imediato apelo visual, destacando a face e o nome do representado.
Insubsistência da tese de promoção pessoal, ante a presença de elementos subliminares
apontando para a finalidade eleitoral da divulgação. Obtenção de indevida vantagem, pela
antecipação da largada, em relação aos demais possíveis disputantes.
Responsabilidade solidária do partido por atos de propaganda exsurge do dever de vigilância
imposto pelo artigo 241 do Código Eleitoral e do indevido benefício auferido pela agremiação
com a exposição da imagem do seu potencial candidato.
Provimento negado.
Decisão:
À unanimidade, afastada preliminar, negaram provimento ao recurso.
REP - REPRESENTACAO nº 2192 - Ituporanga/SC
Acórdão nº 21735 de 27/07/2007
Relator(a) NEWTON VARELLA JÚNIOR
Publicação:
DJE - Diário de JE, Data 03/07/2007
Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - FUNDAMENTAÇÃO EM CONTRADIÇÃO COM A PENALIDADE
APLICADA - ART. 275, I , DO CÓDIGO ELEITORAL - ACOLHIMENTO.
Configurada contradição entre os fundamentos da sentença e a condenação aplicada a um dos
representados, deve-se admitir embargos de declaração com efeitos modificativos para
afastar pena de multa a ele aplicada.

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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- RECURSO - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA - DIVULGAÇÃO
DE PROGRAMA TELEVISIVO POR MEIO DE OUTDOORS - PROMOÇÃO DE PRÉ-CANDIDATO INTENÇÃO DE FIXAR NOME E IMAGEM JUNTO AO ELEITORADO - VEDAÇÃO - MULTA DESPROVIMENTO.
Decisão:
à unanimidade, conhecer dos recursos, acolher os embargos declaratórios opostos pela
Fundação Osny José Gonçalves, concedendo-lhes efeitos infringentes, para o fim específico de
afastar a pena de multa aplicada à embargante, julgar prejudicado o recurso interposto pela
Fundação e negar provimento ao recurso interposto por Carlos Hoegen, nos termos do voto do
Relator.
Desta feita, DETERMINO ao Oficial de Justiça da 37ª Zona Eleitoral que intime o pré-candidato
Jajah Neves para que retire sua publicidade de estréia de programa, realizada por meio de
outdorrs, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de
5.000,00 (cinco mil reais) e configuração do crime de desobediência, nos termos do artigo
347 do Código Eleitoral
Após, o prazo estipulado, realize o Oficial de Justiça da 37ª Zona Eleitoral nova constatação
para identificar se houve ou não a retirada da propaganda ilícita.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de março de 2016.
Assinado por: João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz da 37ª Zona Eleitoral
19-55.2015.6.11.0037- REPRESENTAÇÃO
Autos: 1955.2015.611.0037
Natureza: Representação Eleitoral
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado (a): I. S. D. LTDA - ME
Advogados: Josyane Mª Correa da Costa OAB/MT 14.506
VISTOS,
Trata-se de Representação Eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de
I9Web Soluções Digitais LTDA - ME em virtude de doação eleitoral acima do permitido pela lei.
De acordo com a inicial, em ato de financiamento de campanha realizado no último pleito, o
(a) Representado(a) teria extrapolado o limite de 2% (dois por cento) do rendimento bruto
auferido pela empresa no exercício de 2013, em violação ao art. 81, §1º, da Lei das Eleições,
o que sujeitaria a empresa às sanções previstas no §2º e §3º daquele dispositivo (imposição
de multa no valor de cinco a dez vezes a quantia ofertada em excesso e proibição de licitar e
contratar com o Poder Público pelo prazo de cinco anos).
Deferido o pedido liminar, determinou-se a quebra de sigilo fiscal, vindo aos autos
informações prestadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A empresa Representada apresentou defesa onde alegou, em síntese, a existência de
preliminares que inviabilizariam o julgamento de mérito, aduziu, ainda, que a doação foi
estimada o que afastaria a aplicação de multa e que o valor doado é insignificante e requereu
, por fim, que caso fosse aplicado multa que se estipulasse o mínimo legal.
Intimados, nem o Ministério Público Eleitoral e nem a empresa Representada requereram a
produção de diligências.
É o sucinto Relatório.
DECIDO
Inicialmente, há que se perceber a subsunção do caso concreto à hipótese do art. 330, I, do
CPC, que versa sobre o julgamento antecipado da lide:
Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:
I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não
houver necessidade de produzir prova em audiência; (...)
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, é plenamente admissível o julgamento
antecipado em ações eleitorais que, como esta, correm pelo rito do art. 22 da Lei
Complementar 64/90. Assim:
(...) I Não obstante prevista dilação probatória no rito da investigação judicial (Lei
Complementar nº 64/90, art. 22, I, a), esta se dará tão somente quando cabível. Dispensável
quando a apreensão dos fatos submetidos ao exame da justiça eleitoral reclamar prova
exclusivamente documental, já produzida nos autos. (...) (Acórdão nº 404, de 5.11.2002,
relator Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira grifo nosso).
Como observa Cândido Dinamarco, a razão pela qual se permite a antecipação do julgamento
do mérito é, invariavelmente, a desnecessidade de produzir provas (in Instituições de Direito
Processual Civil, v. 3, 6ª ed., 2009, p. 581).
Preliminares
Afirma a Representada, em seu pedido, que este Juízo é incompetente para o processamento
da presente demanda. Tal assertiva não condiz com a verdade jurídica, uma vez que é o Juízo
Eleitoral da sede da Representada o apto ao processamento da presente demanda. Afasto,
portanto, tal preliminar.
Assevera, ainda, a Representada que no âmbito de processo de natureza cível não se pode
deferir decisão liminar de quebra de sigilo fiscal. Descabida esta tese, haja vista que o que se
exige de tal decisão é que seja fundamentada, como foi nos presentes autos, sendo
perfeitamente possível sua concessão em processos cíveis eleitorais. Rechaço tal preliminar.
Por fim, como preliminar, assevera a Representada que a informação fornecida pela Receita
Federal de que a Representada doou acima do limite legal seria prova nula e imprestável para
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fundamentar uma condenação. Não merece acolhida, também, tal preliminar argüida, haja
vista que não caracteriza quebra de sigilo fiscal, a mera informação de que a Representada
extrapolou a limite legal de doação, aceitar tal corolário seria lançar por terra a possibilidade
de sancionar doações ilícitas. Nesse sentido:
447-90.2011.611.0000
RE - Recurso Eleitoral nº 44790 - Várzea Grande/MT
Acórdão nº 24983 de 08/10/2015
Relator(a) RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Publicação:
DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2011, Data 14/10/2015, Página 3
Ementa:
RECURSO ELEITORAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. QUESTÃO DE
ORDEM. ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 13.165/15. REJEITADA. PRELIMINAR. ILICITUDE
DA PROVA. REJEITADA. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 81 §§
1º E 2º, DA LEI 9.504/97. FATURAMENTO ZERADO. IMPOSSIBILIDADE DE DOAR EM
QUALQUER QUANTIA. MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
1- Não obstante a expressa revogação do art. 81 pela chamada "Minirreforma Eleitoral" - Lei
nº 13.165/15, pelo princípio tempus regit actum, as prestações de contas de campanha
relativas a eleições pretéritas, devem ser analisadas à luz da normatização de regência do
pleito a que se referem;
2- "O acesso, pelo Órgão Ministerial, tão somente à relação dos doadores que excederam os
limites legais, mediante o convênio firmado pelo TSE com a Receita Federal, não
consubstancia quebra ilícita de sigilo fiscal" (ED-AgR-AI nº 57-79/PR, rel. Min. Luciana Lóssio,
julgados em 24.4.2014).
3- Comprovado o faturamento zerado no exercício anterior ao ano das eleições, é forçoso
concluir que a empresa não logrou comprovar a existência de rendimentos que justificassem a
doação realizada, a qual não poderia ter sido efetuada em qualquer valor.(grifo nosso)
Decisão:
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Mérito
No mérito a Representada aduz que a doação seria de natureza estimada, que estaria sujeita
ao limite legal de R$ 50.000,00 (cinqüenta nil reais), sendo, portanto, no entendimento de
sua defesa legal a doação efetuada. Não merece guarida tal exegese, uma vez que tal limite
se refere apenas a pessoas físicas, estando superados os posicionamentos jurisprudenciais
colacionados pela Representada. No mesmo diapasão:
60-30.2015.626.0158
RE - RECURSO nº 6030 - Americana/SP
Acórdão de 03/11/2015
Relator(a) MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Publicação:
DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 12/11/2015
Ementa:
RECURSO ELEITORAL - doação de recursos acima do limite legal - pessoa jurídica - sentença
de procedência doação estimável - para aferição do "quantum" excedido é irrelevante o fato
de a doação, ou parte dela, ter sido realizada na forma estimada - inaplicabilidade do disposto
no artigo 23, § 7º, da Lei nº 9.504/97 às pessoas jurídicas - limite legal da doação
ultrapassado - a multa cominada no valor mínimo revela observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade - afastadas as condenações de proibição de contratar com o
poder público e de inelegibilidade - recurso parcialmente provido.
Decisão:
DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. V.U. COM DETERMINAÇÃO
Alega, ainda, a Representada que foi insignificante o valor doado e que tal numerário não
teria o condão de influir na eleição. Todavia, não se aplica nas representações por doação
acima do limite legal o princípio da insignificância e nem se perquire a capacidade da doação
influenciar no resultado da eleição. Vejamos:
364-85.2011.607.0000
AgR-REspe - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 36485 - Brasília/DF
Acórdão de 19/08/2014
Relator(a) Min. LAURITA HILÁRIO VAZ
Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 163, Data 02/09/2014, Página 99
Ementa:
REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. FATURAMENTO BRUTO, RECEITA BRUTA E
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
279/STF e 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. ART. 23, § 7º, DA LEI Nº
9.504/97. INAPLICÁVEL ÀS PESSOAS JURÍDICAS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE
FATURAMENTO BRUTO NO ANO ANTERIOR AO DA ELEIÇÃO. DOAÇÃO ELEITORAL.
IMPOSSIBILIDADE. MULTA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO EXCESSO QUE, NESSE CASO, É O
MONTANTE INTEGRAL DA DOAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
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1. Verificar se o montante relativo à rubrica "outras receitas operacionais", no exercício de
2009, é apto e suficiente a conferi legalidade à doação eleitoral, demandaria o revolvimento
do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice nas Súmulas 279/STF e 7/STJ.
2. O princípio da insignificância não se aplica às representações propostas com fulcro em
doação eleitoral acima do limite legalmente estabelecido.
3. Não é aplicável às pessoas jurídicas o disposto no art. 23, § 7º, da Lei nº 9.504/97, que
permite, sem caracterizar excesso, a doação para campanhas de até R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) em recursos estimáveis em dinheiro.
4. Não havendo faturamento bruto no exercício de 2009, ano anterior ao da eleição, a pessoa
jurídica não poderia ter realizado doação para escrutínio de 2010. Assim, o excesso sobre o
qual deve ser calculada a multa é o próprio valor doado.
5. Agravo regimental desprovido.(grifo nosso)
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo regimental, nos termos do voto da Relatora.
Ficou comprovado, nestes autos, que houve doação acima do limite legal, infringido-se as
normas de regência vigentes à época dos fatos, a imposição de sanção pecuniária é
imperativa nesta demanda.
No presente caso a empresa Representada doou à Campanha Eleitoral de 2014 acima do
limite legal, sendo o valor extrapolado de, definidor do valor da multa, R$ 1.812,64(um mil e
oitocentos e doze reais e sessenta e quatro centavos). Ultrapassado o limite previsto no art.
81, § 1º, da Lei nº 9.504/97 , a aplicação de multa é sanção que se impõe.
Contudo, na hipótese ora analisada, a penalidade pecuniária diante da ausência de
circunstâncias que justifiquem sua majoração, deve ser arbitrada em seu grau mais brando.
Desta feita, multiplicando-se o valor em excesso por cinco (multa mínima) temos que o valor
da multa deve ser estabelecido em R$ 9.063,20 (nove mil e sessenta e três reais e vinte
centavos).
Quanto à penalidade prevista no § 3º do artigo 81 da Lei de Eleições , é cediço nesta
hipótese, observando-se o princípio da proporcionalidade, poderá ser dispensada em certos
casos.
É o que se colhe da jurisprudência :
(...) 16 A penalidade pecuniária, consistente na proibição de participar de licitações públicas e
de celebrar contratos com o Poder Público pelo período de cinco anos, descrita no § 3º do
artigo 81 da Lei 9.504/97, somente deve ser aplicado se, ao se aplicar a proporcionalidade em
relação ao excesso na doação frente ao limite de doação e ao faturamento bruto da pessoa
jurídica, constata-ser ser o excesso relevante, o que não se demonstrou nos autos...
(Representação nº 884, Aracaju SE, Acórdão nº 423/2009, rel. juiz Álvaro Joaquim Fraga, em
24.11.2009 grifo nosso)
E ainda :
(...) 3 Descabimento de sanção pertinente à proibição de participar de licitações públicas e
celebrar contratos com o Poder Público, Princípio da Proporcionalidade... (TRE RJ, Acórdão
38.696, Relator Dês. Leonardo Pietro Antonelli, j. 15.04.2010 grifo nosso)
(...) 3 Princípio da proporcionalidade descabe a sanção pertinente à proibição de participar de
licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de cinco
anos(TRE-RJ, Representação nº 7028 Rio de Janeiro RJ, Acórdão nº 38.304, Relator Dês.
Leonardo Pietro Antonelli, julgado em 14.12.2009)
Portanto, no caso ora analisado, escorado no princípio da proporcionalidade, afasto a sanção
de proibição de licitar e contratar com o poder público, pois tenho que não restou
demonstrado o excesso relevante.
Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Ministério Público, para, com
base no disposto nos arts. 81 e §§, c/c art. 330, I, do Código de Processo Civil, CONDENANDO
a representada I9Web Soluções Digitais, em virtude da realização de doação de campanha
acima do limite fixado pela legislação eleitoral vigente à época dos fatos, ao pagamento da
multa que fixo no patamar mínimo legal, no valor R$ 9.063,20 (nove mil e sessenta e três
reais e vinte centavos),deixando de aplicar-lhe, entretanto - com esteio no princípio
constitucional da proporcionalidade - a sanção prevista no art. 81, § 3º, da Lei das Eleições.
Transitada em julgado, intime-se a representada para efetuar o pagamento da multa, no
prazo de 30 (trinta) dias, apresentando o comprovante do pagamento em cartório.
Inocorrendo o pagamento, registre-se no livro respectivo.
Após, considerando que as multas não satisfeitas constituem dívida líquida e certa, extraia-se
certidão do livro de multas, para fins de inscrição na dívida ativa da União.
Ocorrendo o cumprimento voluntário da obrigação, arquivem-se estes autos com as
anotações e baixas de estilo.
Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de março de 2016.
Assinado por: João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz da 37ª Zona Eleitoral
32-54.2015.6.110037-REPRESENTAÇÃO
Autos: 3254.2015.611.0037
Natureza: Representação Eleitoral
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado (a): G. S. de Q.
Advogado: Diego Arruda Vaz Guimarães Oab/MT 17.401
VISTOS,
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Trata-se de Representação Eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de
Gianne Stefani de Queiroz em virtude de doação eleitoral acima do permitido pela lei.
De acordo com a inicial, em ato de financiamento de campanha realizado no último pleito, o
(a) Representado(a) teria extrapolado o limite de 10% (dez por cento) do rendimento bruto
por ele(a) auferido no exercício de 2013, em violação ao art. 23, §1º, I, da Lei das Eleições, o
que o (a) sujeitaria às sanções previstas no §3º daquele dispositivo (imposição de multa no
valor de cinco a dez vezes a quantia ofertada em excesso).
Deferido o pedido liminar, determinou-se a quebra de sigilo fiscal, vindo aos autos
informações prestadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A Representado foi citada por Edital, tendo sua defesa sido apresentada por curador especial
que alega, em síntese, negativa geral do alegado na Inicial e a ilicitude das provas obtidas.
.
O Ministério Público Eleitoral não indicou diligência, quando intimado para tal.
A Representada, através de seu curador especial, se manifestou pela não produção de
diligências.
É o sucinto Relatório.
DECIDO
Inicialmente, há que se perceber a subsunção do caso concreto à hipótese do art. 330, I, do
CPC, que versa sobre o julgamento antecipado da lide:
Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:
I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não
houver necessidade de produzir prova em audiência; (...)
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, é plenamente admissível o julgamento
antecipado em ações eleitorais que, como esta, correm pelo rito do art. 22 da Lei
Complementar 64/90. Assim:
(...) I Não obstante prevista dilação probatória no rito da investigação judicial (Lei
Complementar nº 64/90, art. 22, I, a), esta se dará tão somente quando cabível. Dispensável
quando a apreensão dos fatos submetidos ao exame da justiça eleitoral reclamar prova
exclusivamente documental, já produzida nos autos. (...) (Acórdão nº 404, de 5.11.2002,
relator Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira grifo nosso).
Como observa Cândido Dinamarco, a razão pela qual se permite a antecipação do julgamento
do mérito é, invariavelmente, a desnecessidade de produzir provas (in Instituições de Direito
Processual Civil, v. 3, 6ª ed., 2009, p. 581).
Alega, preliminarmente, a defesa da Representada que foi insignificante o valor doado e que
seria mais caro ao Estado-Juiz punir a Representada do que o valor da doação ilegal. Todavia,
não se aplica nas representações por doação acima do limite legal o princípio da
insignificância e deste modo rechaço a preliminar aventada.
Assevera o Representado que a informação fornecida pela Receita Federal de que houve
doação acima do limite legal seria prova nula e imprestável para fundamentar uma
condenação. Não merece acolhida, também, tal assertiva, haja vista que não caracteriza
quebra de sigilo fiscal, a mera informação de que a Representada extrapolou a limite legal de
doação, aceitar tal corolário seria lançar por terra a possibilidade de sancionar doações ilícitas.
Todavia, das provas juntadas aos autos verifica-se que a Representada doou R$ 500,00
(quinhentos reais) à campanha eleitoral de 2014, todavia não logrou êxito o Ministério Público
Eleitoral em provar que a Representada sonegou informações acerca de seus rendimentos à
Receita Federal do Brasil, motivo pelo qual é de se presumir sua boa-fé e que se inclui no rol
dos isentos, que são desobrigados a fazer a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda.
Não se pode concluir que a atual legislação impossibilita o isento de fazer doações eleitorais,
haja vista que seria uma limitação, sem previsão legal ou constitucional, em sua capacidade
de participar politicamente. A solução é tomar como base o limite de isenção referente ao
exercício de 2013, que foi de R$ 24.556,65 (vinte e quatro mil e quinhentos e cinqüenta e seis
reais e sessenta e cinco centavos), desta feita o isento pode doar, em consonância com os
limites legais, até 10% (dez por cento) deste valor, qual seja um máximo de R$ 2.455,66
(dois mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). Nesse sentido:
RELEIT - RECURSO ELEITORAL (1ª INSTÂNCIA) nº 49475 - Brasília/DF
Acórdão nº 4674 de 27/06/2012
Relator(a) ALFEU GONZAGA MACHADO
Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 122, Data 29/06/2012, Página 03/04
Ementa:
PLEITO ELEITORAL DO ANO DE 2010. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL, POR DOAÇÃO ACIMA DO
LIMITE LEGAL, POR PESSOA FÍSICA. ART. 23 DA LEI 9.504/97.
I - PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DESCABIMENTO.
INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE VINTE E QUATRO HORAS DO ART. 96, § 8º DA LEI DAS
ELEIÇÕES. APLICAÇÃO DO ESPECÍFICO DISPOSITIVO DE REGÊNCIA, QUAL SEJA, O ART. 31
DA RESOLUÇÃO TSE 23.367/11, QUE DISPÕE QUE TODOS OS RECURSOS DE SENTENÇA
PROFERIDA EM FACE DEREPRESENTAÇÃO DE QUAISQUER DOS ARTS. 23, 30-A, 41-A, 73, 74,
75, 77 E 81 DA LEI Nº 9.504/97 SERÁ DE TRÊS DIAS. PRECEDENTES.
1. Conquanto haja precedente do e. TSE, em sentido aparentemente igual ao da arguição de
intempestividade do recurso, feito nas contrarrazões, pela aplicação do prazo de 24(vinte e
quatro) horas do § 8º do art. 96, o prazo continua a ser de 03(três) dias, consoante o que
dispõe o art. 31 da Res TSE 23.367/11, que prevê que: "os recursos eleitorais contra as
sentenças que julgarem as representações previstas nesta Seção deverão ser interpostos no
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prazo de 3 dias, contados da publicação, observando-se o mesmo prazo para os recursos
subsequentes, inclusive recurso especial e agravo, bem como as respectivas contrarrazões e
respostas";
2. Deve-se atentar a especialidade da norma, ante a defeituosa redação dos prazos recursais
da própria Lei 9.504/97 e a sua redação concisa e direta, enquanto que na lei exista densa
zona de neblina, já que o precitado § 8º, do art. 96 é norma vaga e por vezes desconexa com
a realidade, ao prever, por exemplo, intimação em cartório ou sessão, quando esta ocorre, em
sua esmagadora maioria, por publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Mormente
disto, tal norma cita a expressão vaga "decisão", enquanto que a Resolução trata
especificamente da expressão "Sentença". Precedentes desta Corte e de outros Regionais;
II - MÉRITO. MULTA APLICADA EM RAZÃO DE DOAÇÃO EXCESSIVA. ALEGAÇÃO DE JUSTO
MOTIVO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INVIABILIDADE. CONTROLE DA MORALIDADE E
LISURA DO PROCESSO ELEITORAL. DESCABIMENTO DE SE FALAR, NESTE MOMENTO, EM
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO
SOMENTE, E EVENTUALMENTE, EM RAZÃO AO QUANTITATIVO, NUNCA DA APLICAÇÃO DO
PRECEITO LEGAL. PRECEDENTES DO TSE. APLICAÇÃO DO ART. 27 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO QUE TRATA SOMENTE DE REALIZAÇÃO DE GASTOS, QUE
NÃO ENCAMPA A DOAÇÃO. VEDAÇÃO, A INCIDÊNCIA DO PRECEITO LEGAL, SOBRE ENTREGA
DE DINHEIRO, QUE ADENTRA NO CAMPO DA REGRA GERAL. APLICAÇÃO DO BROCARDO UBI
LEX NON DISTINGUIT NEC NOS DISTINGUERE DEBEMUS - ONDE A LEI NÃO DISTINGUE, NÃO
PODE O INTÉRPRETE DISTINGUIR. IMPOSSIBILIDADE DE O OPERADOR DO DIREITO CRIAR
NOVOS LIMITES DE ISENÇÃO QUE NÃO OS PREVISTOS EM LEI. REDUÇÃO DO QUANTUM DA
MULTA. EXCESSO QUE DEVE CONSIDERAR O LIMITE DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA E NÃO QUE O ISENTO NADA PODE DOAR. VIOLAÇÃO REFLEXA DO PRINCÍPIO
DA PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA. PRECEDENTES PELA APLICAÇÃO DO LIMITE DE ISENÇÃO
DO IRPF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A configuração da prática de conduta vedada independe de potencialidade lesiva para
influenciar o resultado do pleito, bastando a mera ocorrência dos atos proibidos para atrair as
sanções da lei. Precedentes: Rel. Min. Arnaldo Versiani, AI 11.488, DJe 2.10.2009; Rel. Min.
Marcelo Ribeiro, AgReg no REsp 27.197, DJe 19.6.2009; Rel. Min. Cármen Lúcia, REsp
26.838, DJe 16.9.2009. (AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 27896,
Acórdão de 08/10/2009, Relator(a) Min. JOAQUIM BENEDITO BARBOSA GOMES, Relator(a)
designado(a) Min. FELIX FISCHER, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data
18/11/2009, Página 43);
2. Não há que se falar em insignificância da conduta, cuja tarifação não se dá pelo valor
econômico, pelo montante do valordoado em excesso. Caso assim fosse, ou a lei teria trazido
tais exceções, ou ao menos teria dado a entender tal possibilidade. Demais disso, mesmo a
proporcionalidade deve ser vista com "proporcionalidade", já que poderia tornar inócua a
intenção, a vontade do legislador, de trazer lisura ao pleito eleitoral, em todas as suas fases;
3. Mesmo na seara criminal, os requisitos da insignificância não são apenas os do valor da
coisa, mas também a sua lesividade e reprovabilidade. In casu, os últimos requisitos são
ínsitos e presumidos da norma. Assim, inaplicável o raciocínio, posto que a simples diferença
nas doações seja suficiente à propositura da ação;
4. Descabe se falar na aplicação do limite de 1.000(hum mil) UFIR ao caso dos autos, que
somente ocorre quando se tratar de "doação ou contribuição direta em dinheiro. Se a pessoa
entregrar dinheiro, mesmo dentro do limite aqui previsto - até mil UFIR -, sua doação deverá
ser contabilizada. O artigo quer dizer que uma pessoa pode realizar "gastos", ou seja, ele
paga diretamente as despesas." (OLIVAR CONEGLIAN, Eleições, Radiografia da Lei 9.504/97,
2012, 7ª Edição, Ed. Juruá);
5. Aplicar-se o art. 27 aos casos de doação em dinheiro importaria em criar o intérprete novo
limite de doação - que viola o brocardo de que onde a lei não distingue, não cabe a este fazer
(ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus) - se mostrando em violação à separação
de poderes, colocando o julgador na tarefa de legislar. Demais disso, quando a própria Lei
9.504/97 quis fazer diferenciação do limite geral de dez por cento (art. 23, § 1º, I), ela o fez
expressamente, a exemplo do § 7º, também do art. 23;
6. Em situações de doadores isentos do IRPF, deve ser considerado o limite legal de isenção
do ano base da doação.Considerar que o isento nada pode doar viola o princípio da
participação democrática, ao impossibilitar que estes nada possam contribuir para com
candidatos de quem sejam partidários, ou de quem partilhem das orientações políticas,
criando um fosso ainda maior entre os candidatos, com relação aos de maior "fama", cujas
doações são mais substanciais, inviabilizando, na prática, o acesso dos "pequenos" aos cargos
eletivos. Precedentes.
Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido, para estabelecer novo patamar de
excesso de doação e diminuir o quantum da multa aplicada.
Decisão:
Conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Decisão
unânime.
Desta feita, doação de pequeno valor de pessoa presumidamente isenta se encontra dentro
dos limites exigidos pela legislação, não havendo conduta ilícita a ser reprimida por Esta
Especializada.
Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Representação.
P.R.I.C.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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Cuiabá, 15 de março de 2016.
Assinado por: João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz da 37ª Zona Eleitoral
50-75.2015.6.11.0037- REPRESENTAÇÃO
Autos: 5075.2015.611.0037
Natureza: Representação Eleitoral
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado (a): É. L. S.
Advogados: Diego Arruda Vaz Guimarães OAB/MT 17.401
VISTOS,
Trata-se de Representação Eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de
Èder Ladislau Silva em virtude de doação eleitoral acima do permitido pela lei.
De acordo com a inicial, em ato de financiamento de campanha realizado no último pleito, o
(a) Representado(a) teria extrapolado o limite de 10% (dez por cento) do rendimento bruto
por ele(a) auferido no exercício de 2013, em violação ao art. 23, §1º, I, da Lei das Eleições, o
que o (a) sujeitaria às sanções previstas no §3º daquele dispositivo (imposição de multa no
valor de cinco a dez vezes a quantia ofertada em excesso).
Deferido o pedido liminar, determinou-se a quebra de sigilo fiscal, vindo aos autos
informações prestadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O Representado foi citado por Edital, tendo sua defesa sido apresentada por curador especial
que alega, em síntese, negativa geral do alegado na Inicial e a ilicitude das provas obtidas.
.
O Ministério Público Eleitoral não indicou diligência, quando intimado para tal.
O Representado, através de seu curador especial, se manifestou pela não produção de
diligências.
É o sucinto Relatório.
DECIDO
Inicialmente, há que se perceber a subsunção do caso concreto à hipótese do art. 330, I, do
CPC, que versa sobre o julgamento antecipado da lide:
Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:
I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não
houver necessidade de produzir prova em audiência; (...)
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, é plenamente admissível o julgamento
antecipado em ações eleitorais que, como esta, correm pelo rito do art. 22 da Lei
Complementar 64/90. Assim:
(...) I Não obstante prevista dilação probatória no rito da investigação judicial (Lei
Complementar nº 64/90, art. 22, I, a), esta se dará tão somente quando cabível. Dispensável
quando a apreensão dos fatos submetidos ao exame da justiça eleitoral reclamar prova
exclusivamente documental, já produzida nos autos. (...) (Acórdão nº 404, de 5.11.2002,
relator Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira grifo nosso).
Como observa Cândido Dinamarco, a razão pela qual se permite a antecipação do julgamento
do mérito é, invariavelmente, a desnecessidade de produzir provas (in Instituições de Direito
Processual Civil, v. 3, 6ª ed., 2009, p. 581).
Alega, preliminarmente, a defesa do Representado que foi insignificante o valor doado e que
seria mais caro ao Estado-Juiz punir o Representado do que o valor da doação ilegal. Todavia,
não se aplica nas representações por doação acima do limite legal o princípio da
insignificância e deste modo rechaço a preliminar aventada.
Assevera o Representado que a informação fornecida pela Receita Federal de que houve
doação acima do limite legal seria prova nula e imprestável para fundamentar uma
condenação. Não merece acolhida, também, tal assertiva, haja vista que não caracteriza
quebra de sigilo fiscal, a mera informação de que o Representado extrapolou a limite legal de
doação, aceitar tal corolário seria lançar por terra a possibilidade de sancionar doações ilícitas.
Todavia, das provas juntadas aos autos verifica-se que o Representado doou R$ 30,00 (trinta
reais) à campanha eleitoral de 2014, todavia não logrou êxito o Ministério Público Eleitoral em
provar que o Representado sonegou informações acerca de seus rendimentos à Receita
Federal do Brasil, motivo pelo qual é de se presumir sua boa-fé e que se inclui no rol dos
isentos, que são desobrigados a fazer a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda.
Não se pode concluir que a atual legislação impossibilita o isento de fazer doações eleitorais,
haja vista que seria uma limitação, sem previsão legal ou constitucional, em sua capacidade
de participar politicamente. A solução é tomar como base o limite de isenção referente ao
exercício de 2013, que foi de R$ 24.556,65 (vinte e quatro mil e quinhentos e cinqüenta e seis
reais e sessenta e cinco centavos), desta feita o isento pode doar, em consonância com os
limites legais, até 10% (dez por cento) deste valor, qual seja um máximo de R$ 2.455,66
(dois mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). Nesse sentido:
RELEIT - RECURSO ELEITORAL (1ª INSTÂNCIA) nº 49475 - Brasília/DF
Acórdão nº 4674 de 27/06/2012
Relator(a) ALFEU GONZAGA MACHADO
Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 122, Data 29/06/2012, Página 03/04
Ementa:
PLEITO ELEITORAL DO ANO DE 2010. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL, POR DOAÇÃO ACIMA DO
LIMITE LEGAL, POR PESSOA FÍSICA. ART. 23 DA LEI 9.504/97.

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
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I - PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DESCABIMENTO.
INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE VINTE E QUATRO HORAS DO ART. 96, § 8º DA LEI DAS
ELEIÇÕES. APLICAÇÃO DO ESPECÍFICO DISPOSITIVO DE REGÊNCIA, QUAL SEJA, O ART. 31
DA RESOLUÇÃO TSE 23.367/11, QUE DISPÕE QUE TODOS OS RECURSOS DE SENTENÇA
PROFERIDA EM FACE DEREPRESENTAÇÃO DE QUAISQUER DOS ARTS. 23, 30-A, 41-A, 73, 74,
75, 77 E 81 DA LEI Nº 9.504/97 SERÁ DE TRÊS DIAS. PRECEDENTES.
1. Conquanto haja precedente do e. TSE, em sentido aparentemente igual ao da arguição de
intempestividade do recurso, feito nas contrarrazões, pela aplicação do prazo de 24(vinte e
quatro) horas do § 8º do art. 96, o prazo continua a ser de 03(três) dias, consoante o que
dispõe o art. 31 da Res TSE 23.367/11, que prevê que: "os recursos eleitorais contra as
sentenças que julgarem as representações previstas nesta Seção deverão ser interpostos no
prazo de 3 dias, contados da publicação, observando-se o mesmo prazo para os recursos
subsequentes, inclusive recurso especial e agravo, bem como as respectivas contrarrazões e
respostas";
2. Deve-se atentar a especialidade da norma, ante a defeituosa redação dos prazos recursais
da própria Lei 9.504/97 e a sua redação concisa e direta, enquanto que na lei exista densa
zona de neblina, já que o precitado § 8º, do art. 96 é norma vaga e por vezes desconexa com
a realidade, ao prever, por exemplo, intimação em cartório ou sessão, quando esta ocorre, em
sua esmagadora maioria, por publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Mormente
disto, tal norma cita a expressão vaga "decisão", enquanto que a Resolução trata
especificamente da expressão "Sentença". Precedentes desta Corte e de outros Regionais;
II - MÉRITO. MULTA APLICADA EM RAZÃO DE DOAÇÃO EXCESSIVA. ALEGAÇÃO DE JUSTO
MOTIVO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INVIABILIDADE. CONTROLE DA MORALIDADE E
LISURA DO PROCESSO ELEITORAL. DESCABIMENTO DE SE FALAR, NESTE MOMENTO, EM
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO
SOMENTE, E EVENTUALMENTE, EM RAZÃO AO QUANTITATIVO, NUNCA DA APLICAÇÃO DO
PRECEITO LEGAL. PRECEDENTES DO TSE. APLICAÇÃO DO ART. 27 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO QUE TRATA SOMENTE DE REALIZAÇÃO DE GASTOS, QUE
NÃO ENCAMPA A DOAÇÃO. VEDAÇÃO, A INCIDÊNCIA DO PRECEITO LEGAL, SOBRE ENTREGA
DE DINHEIRO, QUE ADENTRA NO CAMPO DA REGRA GERAL. APLICAÇÃO DO BROCARDO UBI
LEX NON DISTINGUIT NEC NOS DISTINGUERE DEBEMUS - ONDE A LEI NÃO DISTINGUE, NÃO
PODE O INTÉRPRETE DISTINGUIR. IMPOSSIBILIDADE DE O OPERADOR DO DIREITO CRIAR
NOVOS LIMITES DE ISENÇÃO QUE NÃO OS PREVISTOS EM LEI. REDUÇÃO DO QUANTUM DA
MULTA. EXCESSO QUE DEVE CONSIDERAR O LIMITE DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA E NÃO QUE O ISENTO NADA PODE DOAR. VIOLAÇÃO REFLEXA DO PRINCÍPIO
DA PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA. PRECEDENTES PELA APLICAÇÃO DO LIMITE DE ISENÇÃO
DO IRPF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A configuração da prática de conduta vedada independe de potencialidade lesiva para
influenciar o resultado do pleito, bastando a mera ocorrência dos atos proibidos para atrair as
sanções da lei. Precedentes: Rel. Min. Arnaldo Versiani, AI 11.488, DJe 2.10.2009; Rel. Min.
Marcelo Ribeiro, AgReg no REsp 27.197, DJe 19.6.2009; Rel. Min. Cármen Lúcia, REsp
26.838, DJe 16.9.2009. (AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 27896,
Acórdão de 08/10/2009, Relator(a) Min. JOAQUIM BENEDITO BARBOSA GOMES, Relator(a)
designado(a) Min. FELIX FISCHER, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data
18/11/2009, Página 43);
2. Não há que se falar em insignificância da conduta, cuja tarifação não se dá pelo valor
econômico, pelo montante do valordoado em excesso. Caso assim fosse, ou a lei teria trazido
tais exceções, ou ao menos teria dado a entender tal possibilidade. Demais disso, mesmo a
proporcionalidade deve ser vista com "proporcionalidade", já que poderia tornar inócua a
intenção, a vontade do legislador, de trazer lisura ao pleito eleitoral, em todas as suas fases;
3. Mesmo na seara criminal, os requisitos da insignificância não são apenas os do valor da
coisa, mas também a sua lesividade e reprovabilidade. In casu, os últimos requisitos são
ínsitos e presumidos da norma. Assim, inaplicável o raciocínio, posto que a simples diferença
nas doações seja suficiente à propositura da ação;
4. Descabe se falar na aplicação do limite de 1.000(hum mil) UFIR ao caso dos autos, que
somente ocorre quando se tratar de "doação ou contribuição direta em dinheiro. Se a pessoa
entregrar dinheiro, mesmo dentro do limite aqui previsto - até mil UFIR -, sua doação deverá
ser contabilizada. O artigo quer dizer que uma pessoa pode realizar "gastos", ou seja, ele
paga diretamente as despesas." (OLIVAR CONEGLIAN, Eleições, Radiografia da Lei 9.504/97,
2012, 7ª Edição, Ed. Juruá);
5. Aplicar-se o art. 27 aos casos de doação em dinheiro importaria em criar o intérprete novo
limite de doação - que viola o brocardo de que onde a lei não distingue, não cabe a este fazer
(ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus) - se mostrando em violação à separação
de poderes, colocando o julgador na tarefa de legislar. Demais disso, quando a própria Lei
9.504/97 quis fazer diferenciação do limite geral de dez por cento (art. 23, § 1º, I), ela o fez
expressamente, a exemplo do § 7º, também do art. 23;
6. Em situações de doadores isentos do IRPF, deve ser considerado o limite legal de isenção
do ano base da doação.Considerar que o isento nada pode doar viola o princípio da
participação democrática, ao impossibilitar que estes nada possam contribuir para com
candidatos de quem sejam partidários, ou de quem partilhem das orientações políticas,
criando um fosso ainda maior entre os candidatos, com relação aos de maior "fama", cujas
doações são mais substanciais, inviabilizando, na prática, o acesso dos "pequenos" aos cargos
eletivos. Precedentes.
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
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Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido, para estabelecer novo patamar de
excesso de doação e diminuir o quantum da multa aplicada.
Decisão:
Conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Decisão
unânime.
Desta feita, doação de pequeno valor de pessoa presumidamente isenta se encontra dentro
dos limites exigidos pela legislação, não havendo conduta ilícita a ser reprimida por Esta
Especializada.
Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Representação.
P.R.I.C.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cuiabá, 15 de março de 2016.
Assinado por: João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz da 37ª Zona Eleitoral
54-15.2015.6.11.0037- REPRESENTAÇÃO
Autos: 5415.2015.611.0037
Natureza: Representação Eleitoral
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado (a): V. L.
Advogado: Diego Arruda Vaz Guimarães OAB/MT 17.401
VISTOS,
Trata-se de Representação Eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de
Valdecir Lara em virtude de doação eleitoral acima do permitido pela lei.
De acordo com a inicial, em ato de financiamento de campanha realizado no último pleito, o
(a) Representado(a) teria extrapolado o limite de 10% (dez por cento) do rendimento bruto
por ele(a) auferido no exercício de 2013, em violação ao art. 23, §1º, I, da Lei das Eleições, o
que o (a) sujeitaria às sanções previstas no §3º daquele dispositivo (imposição de multa no
valor de cinco a dez vezes a quantia ofertada em excesso).
Deferido o pedido liminar, determinou-se a quebra de sigilo fiscal, vindo aos autos
informações prestadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O Representado foi citado por Edital, tendo sua defesa sido apresentada por curador especial
que alega, em síntese, negativa geral do alegado na Inicial e a ilicitude das provas obtidas.
.
O Ministério Público Eleitoral não indicou diligência, quando intimado para tal.
O Representado, através de seu curador especial, se manifestou pela não produção de
diligências.
É o sucinto Relatório.
DECIDO
Inicialmente, há que se perceber a subsunção do caso concreto à hipótese do art. 330, I, do
CPC, que versa sobre o julgamento antecipado da lide:
Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:
I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não
houver necessidade de produzir prova em audiência; (...)
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, é plenamente admissível o julgamento
antecipado em ações eleitorais que, como esta, correm pelo rito do art. 22 da Lei
Complementar 64/90. Assim:
(...) I Não obstante prevista dilação probatória no rito da investigação judicial (Lei
Complementar nº 64/90, art. 22, I, a), esta se dará tão somente quando cabível. Dispensável
quando a apreensão dos fatos submetidos ao exame da justiça eleitoral reclamar prova
exclusivamente documental, já produzida nos autos. (...) (Acórdão nº 404, de 5.11.2002,
relator Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira grifo nosso).
Como observa Cândido Dinamarco, a razão pela qual se permite a antecipação do julgamento
do mérito é, invariavelmente, a desnecessidade de produzir provas (in Instituições de Direito
Processual Civil, v. 3, 6ª ed., 2009, p. 581).
Alega, preliminarmente, a defesa do Representado que foi insignificante o valor doado e que
seria mais caro ao Estado-Juiz punir o Representado do que o valor da doação ilegal. Todavia,
não se aplica nas representações por doação acima do limite legal o princípio da
insignificância e deste modo rechaço a preliminar aventada.
Assevera o Representado que a informação fornecida pela Receita Federal de que houve
doação acima do limite legal seria prova nula e imprestável para fundamentar uma
condenação. Não merece acolhida, também, tal assertiva, haja vista que não caracteriza
quebra de sigilo fiscal, a mera informação de que o Representado extrapolou a limite legal de
doação, aceitar tal corolário seria lançar por terra a possibilidade de sancionar doações ilícitas.
Todavia, das provas juntadas aos autos verifica-se que o Representado doou R$ 1000,00 (mil
reais) à campanha eleitoral de 2014, todavia não logrou êxito o Ministério Público Eleitoral em
provar que o Representado sonegou informações acerca de seus rendimentos à Receita
Federal do Brasil, motivo pelo qual é de se presumir sua boa-fé e que se inclui no rol dos
isentos, que são desobrigados a fazer a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda.
Não se pode concluir que a atual legislação impossibilita o isento de fazer doações eleitorais,
haja vista que seria uma limitação, sem previsão legal ou constitucional, em sua capacidade
de participar politicamente. A solução é tomar como base o limite de isenção referente ao
exercício de 2013, que foi de R$ 24.556,65 (vinte e quatro mil e quinhentos e cinqüenta e seis
reais e sessenta e cinco centavos), desta feita o isento pode doar, em consonância com os
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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limites legais, até 10% (dez por cento) deste valor, qual seja um máximo de R$ 2.455,66
(dois mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). Nesse sentido:
RELEIT - RECURSO ELEITORAL (1ª INSTÂNCIA) nº 49475 - Brasília/DF
Acórdão nº 4674 de 27/06/2012
Relator(a) ALFEU GONZAGA MACHADO
Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 122, Data 29/06/2012, Página 03/04
Ementa:
PLEITO ELEITORAL DO ANO DE 2010. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL, POR DOAÇÃO ACIMA DO
LIMITE LEGAL, POR PESSOA FÍSICA. ART. 23 DA LEI 9.504/97.
I - PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DESCABIMENTO.
INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE VINTE E QUATRO HORAS DO ART. 96, § 8º DA LEI DAS
ELEIÇÕES. APLICAÇÃO DO ESPECÍFICO DISPOSITIVO DE REGÊNCIA, QUAL SEJA, O ART. 31
DA RESOLUÇÃO TSE 23.367/11, QUE DISPÕE QUE TODOS OS RECURSOS DE SENTENÇA
PROFERIDA EM FACE DEREPRESENTAÇÃO DE QUAISQUER DOS ARTS. 23, 30-A, 41-A, 73, 74,
75, 77 E 81 DA LEI Nº 9.504/97 SERÁ DE TRÊS DIAS. PRECEDENTES.
1. Conquanto haja precedente do e. TSE, em sentido aparentemente igual ao da arguição de
intempestividade do recurso, feito nas contrarrazões, pela aplicação do prazo de 24(vinte e
quatro) horas do § 8º do art. 96, o prazo continua a ser de 03(três) dias, consoante o que
dispõe o art. 31 da Res TSE 23.367/11, que prevê que: "os recursos eleitorais contra as
sentenças que julgarem as representações previstas nesta Seção deverão ser interpostos no
prazo de 3 dias, contados da publicação, observando-se o mesmo prazo para os recursos
subsequentes, inclusive recurso especial e agravo, bem como as respectivas contrarrazões e
respostas";
2. Deve-se atentar a especialidade da norma, ante a defeituosa redação dos prazos recursais
da própria Lei 9.504/97 e a sua redação concisa e direta, enquanto que na lei exista densa
zona de neblina, já que o precitado § 8º, do art. 96 é norma vaga e por vezes desconexa com
a realidade, ao prever, por exemplo, intimação em cartório ou sessão, quando esta ocorre, em
sua esmagadora maioria, por publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Mormente
disto, tal norma cita a expressão vaga "decisão", enquanto que a Resolução trata
especificamente da expressão "Sentença". Precedentes desta Corte e de outros Regionais;
II - MÉRITO. MULTA APLICADA EM RAZÃO DE DOAÇÃO EXCESSIVA. ALEGAÇÃO DE JUSTO
MOTIVO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INVIABILIDADE. CONTROLE DA MORALIDADE E
LISURA DO PROCESSO ELEITORAL. DESCABIMENTO DE SE FALAR, NESTE MOMENTO, EM
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO
SOMENTE, E EVENTUALMENTE, EM RAZÃO AO QUANTITATIVO, NUNCA DA APLICAÇÃO DO
PRECEITO LEGAL. PRECEDENTES DO TSE. APLICAÇÃO DO ART. 27 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO QUE TRATA SOMENTE DE REALIZAÇÃO DE GASTOS, QUE
NÃO ENCAMPA A DOAÇÃO. VEDAÇÃO, A INCIDÊNCIA DO PRECEITO LEGAL, SOBRE ENTREGA
DE DINHEIRO, QUE ADENTRA NO CAMPO DA REGRA GERAL. APLICAÇÃO DO BROCARDO UBI
LEX NON DISTINGUIT NEC NOS DISTINGUERE DEBEMUS - ONDE A LEI NÃO DISTINGUE, NÃO
PODE O INTÉRPRETE DISTINGUIR. IMPOSSIBILIDADE DE O OPERADOR DO DIREITO CRIAR
NOVOS LIMITES DE ISENÇÃO QUE NÃO OS PREVISTOS EM LEI. REDUÇÃO DO QUANTUM DA
MULTA. EXCESSO QUE DEVE CONSIDERAR O LIMITE DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA E NÃO QUE O ISENTO NADA PODE DOAR. VIOLAÇÃO REFLEXA DO PRINCÍPIO
DA PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA. PRECEDENTES PELA APLICAÇÃO DO LIMITE DE ISENÇÃO
DO IRPF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A configuração da prática de conduta vedada independe de potencialidade lesiva para
influenciar o resultado do pleito, bastando a mera ocorrência dos atos proibidos para atrair as
sanções da lei. Precedentes: Rel. Min. Arnaldo Versiani, AI 11.488, DJe 2.10.2009; Rel. Min.
Marcelo Ribeiro, AgReg no REsp 27.197, DJe 19.6.2009; Rel. Min. Cármen Lúcia, REsp
26.838, DJe 16.9.2009. (AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 27896,
Acórdão de 08/10/2009, Relator(a) Min. JOAQUIM BENEDITO BARBOSA GOMES, Relator(a)
designado(a) Min. FELIX FISCHER, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data
18/11/2009, Página 43);
2. Não há que se falar em insignificância da conduta, cuja tarifação não se dá pelo valor
econômico, pelo montante do valordoado em excesso. Caso assim fosse, ou a lei teria trazido
tais exceções, ou ao menos teria dado a entender tal possibilidade. Demais disso, mesmo a
proporcionalidade deve ser vista com "proporcionalidade", já que poderia tornar inócua a
intenção, a vontade do legislador, de trazer lisura ao pleito eleitoral, em todas as suas fases;
3. Mesmo na seara criminal, os requisitos da insignificância não são apenas os do valor da
coisa, mas também a sua lesividade e reprovabilidade. In casu, os últimos requisitos são
ínsitos e presumidos da norma. Assim, inaplicável o raciocínio, posto que a simples diferença
nas doações seja suficiente à propositura da ação;
4. Descabe se falar na aplicação do limite de 1.000(hum mil) UFIR ao caso dos autos, que
somente ocorre quando se tratar de "doação ou contribuição direta em dinheiro. Se a pessoa
entregrar dinheiro, mesmo dentro do limite aqui previsto - até mil UFIR -, sua doação deverá
ser contabilizada. O artigo quer dizer que uma pessoa pode realizar "gastos", ou seja, ele
paga diretamente as despesas." (OLIVAR CONEGLIAN, Eleições, Radiografia da Lei 9.504/97,
2012, 7ª Edição, Ed. Juruá);
5. Aplicar-se o art. 27 aos casos de doação em dinheiro importaria em criar o intérprete novo
limite de doação - que viola o brocardo de que onde a lei não distingue, não cabe a este fazer
(ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus) - se mostrando em violação à separação
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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de poderes, colocando o julgador na tarefa de legislar. Demais disso, quando a própria Lei
9.504/97 quis fazer diferenciação do limite geral de dez por cento (art. 23, § 1º, I), ela o fez
expressamente, a exemplo do § 7º, também do art. 23;
6. Em situações de doadores isentos do IRPF, deve ser considerado o limite legal de isenção
do ano base da doação.Considerar que o isento nada pode doar viola o princípio da
participação democrática, ao impossibilitar que estes nada possam contribuir para com
candidatos de quem sejam partidários, ou de quem partilhem das orientações políticas,
criando um fosso ainda maior entre os candidatos, com relação aos de maior "fama", cujas
doações são mais substanciais, inviabilizando, na prática, o acesso dos "pequenos" aos cargos
eletivos. Precedentes.
Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido, para estabelecer novo patamar de
excesso de doação e diminuir o quantum da multa aplicada.
Decisão:
Conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Decisão
unânime.
Desta feita, doação de pequeno valor de pessoa presumidamente isenta se encontra dentro
dos limites exigidos pela legislação, não havendo conduta ilícita a ser reprimida por Esta
Especializada.
Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Representação.
P.R.I.C.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cuiabá, 15 de março de 2016.
Assinado por: João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz da 37ª Zona Eleitoral
56-82.2015.6.11.0037- REPRESENTAÇÃO
Autos: 5682.2015.611.0037
Natureza: Representação Eleitoral
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado (a): C. M. de L.
Advogados: Diego Arruda Vaz Guimarães. Oab/MT 17.401
VISTOS,
Trata-se de Representação Eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de
Caroline Mara de Lima em virtude de doação eleitoral acima do permitido pela lei.
De acordo com a inicial, em ato de financiamento de campanha realizado no último pleito, o
(a) Representado(a) teria extrapolado o limite de 10% (dez por cento) do rendimento bruto
por ele(a) auferido no exercício de 2013, em violação ao art. 23, §1º, I, da Lei das Eleições, o
que o (a) sujeitaria às sanções previstas no §3º daquele dispositivo (imposição de multa no
valor de cinco a dez vezes a quantia ofertada em excesso).
Deferido o pedido liminar, determinou-se a quebra de sigilo fiscal, vindo aos autos
informações prestadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A Representado foi citada por Edital, tendo sua defesa sido apresentada por curador especial
que alega, em síntese, negativa geral do alegado na Inicial e a ilicitude das provas obtidas.
.
O Ministério Público Eleitoral não indicou diligência, quando intimado para tal.
A Representada, através de seu curador especial, se manifestou pela não produção de
diligências.
É o sucinto Relatório.
DECIDO
Inicialmente, há que se perceber a subsunção do caso concreto à hipótese do art. 330, I, do
CPC, que versa sobre o julgamento antecipado da lide:
Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:
I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não
houver necessidade de produzir prova em audiência; (...)
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, é plenamente admissível o julgamento
antecipado em ações eleitorais que, como esta, correm pelo rito do art. 22 da Lei
Complementar 64/90. Assim:
(...) I Não obstante prevista dilação probatória no rito da investigação judicial (Lei
Complementar nº 64/90, art. 22, I, a), esta se dará tão somente quando cabível. Dispensável
quando a apreensão dos fatos submetidos ao exame da justiça eleitoral reclamar prova
exclusivamente documental, já produzida nos autos. (...) (Acórdão nº 404, de 5.11.2002,
relator Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira grifo nosso).
Como observa Cândido Dinamarco, a razão pela qual se permite a antecipação do julgamento
do mérito é, invariavelmente, a desnecessidade de produzir provas (in Instituições de Direito
Processual Civil, v. 3, 6ª ed., 2009, p. 581).
Alega, preliminarmente, a defesa da Representada que foi insignificante o valor doado e que
seria mais caro ao Estado-Juiz punir a Representada do que o valor da doação ilegal. Todavia,
não se aplica nas representações por doação acima do limite legal o princípio da
insignificância e deste modo rechaço a preliminar aventada.
Assevera o Representado que a informação fornecida pela Receita Federal de que houve
doação acima do limite legal seria prova nula e imprestável para fundamentar uma
condenação. Não merece acolhida, também, tal assertiva, haja vista que não caracteriza
quebra de sigilo fiscal, a mera informação de que a Representada extrapolou a limite legal de
doação, aceitar tal corolário seria lançar por terra a possibilidade de sancionar doações ilícitas.
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Todavia, das provas juntadas aos autos verifica-se que a Representada doou R$ 2.020,00
(dois mil e vinte reais) à campanha eleitoral de 2014, todavia não logrou êxito o Ministério
Público Eleitoral em provar que a Representada sonegou informações acerca de seus
rendimentos à Receita Federal do Brasil, motivo pelo qual é de se presumir sua boa-fé e que
se inclui no rol dos isentos, que são desobrigados a fazer a declaração de ajuste anual do
Imposto de Renda.
Não se pode concluir que a atual legislação impossibilita o isento de fazer doações eleitorais,
haja vista que seria uma limitação, sem previsão legal ou constitucional, em sua capacidade
de participar politicamente. A solução é tomar como base o limite de isenção referente ao
exercício de 2013, que foi de R$ 24.556,65 (vinte e quatro mil e quinhentos e cinqüenta e seis
reais e sessenta e cinco centavos), desta feita o isento pode doar, em consonância com os
limites legais, até 10% (dez por cento) deste valor, qual seja um máximo de R$ 2.455,66
(dois mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). Nesse sentido:
RELEIT - RECURSO ELEITORAL (1ª INSTÂNCIA) nº 49475 - Brasília/DF
Acórdão nº 4674 de 27/06/2012
Relator(a) ALFEU GONZAGA MACHADO
Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 122, Data 29/06/2012, Página 03/04
Ementa:
PLEITO ELEITORAL DO ANO DE 2010. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL, POR DOAÇÃO ACIMA DO
LIMITE LEGAL, POR PESSOA FÍSICA. ART. 23 DA LEI 9.504/97.
I - PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DESCABIMENTO.
INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE VINTE E QUATRO HORAS DO ART. 96, § 8º DA LEI DAS
ELEIÇÕES. APLICAÇÃO DO ESPECÍFICO DISPOSITIVO DE REGÊNCIA, QUAL SEJA, O ART. 31
DA RESOLUÇÃO TSE 23.367/11, QUE DISPÕE QUE TODOS OS RECURSOS DE SENTENÇA
PROFERIDA EM FACE DEREPRESENTAÇÃO DE QUAISQUER DOS ARTS. 23, 30-A, 41-A, 73, 74,
75, 77 E 81 DA LEI Nº 9.504/97 SERÁ DE TRÊS DIAS. PRECEDENTES.
1. Conquanto haja precedente do e. TSE, em sentido aparentemente igual ao da arguição de
intempestividade do recurso, feito nas contrarrazões, pela aplicação do prazo de 24(vinte e
quatro) horas do § 8º do art. 96, o prazo continua a ser de 03(três) dias, consoante o que
dispõe o art. 31 da Res TSE 23.367/11, que prevê que: "os recursos eleitorais contra as
sentenças que julgarem as representações previstas nesta Seção deverão ser interpostos no
prazo de 3 dias, contados da publicação, observando-se o mesmo prazo para os recursos
subsequentes, inclusive recurso especial e agravo, bem como as respectivas contrarrazões e
respostas";
2. Deve-se atentar a especialidade da norma, ante a defeituosa redação dos prazos recursais
da própria Lei 9.504/97 e a sua redação concisa e direta, enquanto que na lei exista densa
zona de neblina, já que o precitado § 8º, do art. 96 é norma vaga e por vezes desconexa com
a realidade, ao prever, por exemplo, intimação em cartório ou sessão, quando esta ocorre, em
sua esmagadora maioria, por publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Mormente
disto, tal norma cita a expressão vaga "decisão", enquanto que a Resolução trata
especificamente da expressão "Sentença". Precedentes desta Corte e de outros Regionais;
II - MÉRITO. MULTA APLICADA EM RAZÃO DE DOAÇÃO EXCESSIVA. ALEGAÇÃO DE JUSTO
MOTIVO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INVIABILIDADE. CONTROLE DA MORALIDADE E
LISURA DO PROCESSO ELEITORAL. DESCABIMENTO DE SE FALAR, NESTE MOMENTO, EM
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO
SOMENTE, E EVENTUALMENTE, EM RAZÃO AO QUANTITATIVO, NUNCA DA APLICAÇÃO DO
PRECEITO LEGAL. PRECEDENTES DO TSE. APLICAÇÃO DO ART. 27 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO QUE TRATA SOMENTE DE REALIZAÇÃO DE GASTOS, QUE
NÃO ENCAMPA A DOAÇÃO. VEDAÇÃO, A INCIDÊNCIA DO PRECEITO LEGAL, SOBRE ENTREGA
DE DINHEIRO, QUE ADENTRA NO CAMPO DA REGRA GERAL. APLICAÇÃO DO BROCARDO UBI
LEX NON DISTINGUIT NEC NOS DISTINGUERE DEBEMUS - ONDE A LEI NÃO DISTINGUE, NÃO
PODE O INTÉRPRETE DISTINGUIR. IMPOSSIBILIDADE DE O OPERADOR DO DIREITO CRIAR
NOVOS LIMITES DE ISENÇÃO QUE NÃO OS PREVISTOS EM LEI. REDUÇÃO DO QUANTUM DA
MULTA. EXCESSO QUE DEVE CONSIDERAR O LIMITE DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA E NÃO QUE O ISENTO NADA PODE DOAR. VIOLAÇÃO REFLEXA DO PRINCÍPIO
DA PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA. PRECEDENTES PELA APLICAÇÃO DO LIMITE DE ISENÇÃO
DO IRPF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A configuração da prática de conduta vedada independe de potencialidade lesiva para
influenciar o resultado do pleito, bastando a mera ocorrência dos atos proibidos para atrair as
sanções da lei. Precedentes: Rel. Min. Arnaldo Versiani, AI 11.488, DJe 2.10.2009; Rel. Min.
Marcelo Ribeiro, AgReg no REsp 27.197, DJe 19.6.2009; Rel. Min. Cármen Lúcia, REsp
26.838, DJe 16.9.2009. (AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 27896,
Acórdão de 08/10/2009, Relator(a) Min. JOAQUIM BENEDITO BARBOSA GOMES, Relator(a)
designado(a) Min. FELIX FISCHER, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data
18/11/2009, Página 43);
2. Não há que se falar em insignificância da conduta, cuja tarifação não se dá pelo valor
econômico, pelo montante do valordoado em excesso. Caso assim fosse, ou a lei teria trazido
tais exceções, ou ao menos teria dado a entender tal possibilidade. Demais disso, mesmo a
proporcionalidade deve ser vista com "proporcionalidade", já que poderia tornar inócua a
intenção, a vontade do legislador, de trazer lisura ao pleito eleitoral, em todas as suas fases;
3. Mesmo na seara criminal, os requisitos da insignificância não são apenas os do valor da
coisa, mas também a sua lesividade e reprovabilidade. In casu, os últimos requisitos são
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ínsitos e presumidos da norma. Assim, inaplicável o raciocínio, posto que a simples diferença
nas doações seja suficiente à propositura da ação;
4. Descabe se falar na aplicação do limite de 1.000(hum mil) UFIR ao caso dos autos, que
somente ocorre quando se tratar de "doação ou contribuição direta em dinheiro. Se a pessoa
entregrar dinheiro, mesmo dentro do limite aqui previsto - até mil UFIR -, sua doação deverá
ser contabilizada. O artigo quer dizer que uma pessoa pode realizar "gastos", ou seja, ele
paga diretamente as despesas." (OLIVAR CONEGLIAN, Eleições, Radiografia da Lei 9.504/97,
2012, 7ª Edição, Ed. Juruá);
5. Aplicar-se o art. 27 aos casos de doação em dinheiro importaria em criar o intérprete novo
limite de doação - que viola o brocardo de que onde a lei não distingue, não cabe a este fazer
(ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus) - se mostrando em violação à separação
de poderes, colocando o julgador na tarefa de legislar. Demais disso, quando a própria Lei
9.504/97 quis fazer diferenciação do limite geral de dez por cento (art. 23, § 1º, I), ela o fez
expressamente, a exemplo do § 7º, também do art. 23;
6. Em situações de doadores isentos do IRPF, deve ser considerado o limite legal de isenção
do ano base da doação.Considerar que o isento nada pode doar viola o princípio da
participação democrática, ao impossibilitar que estes nada possam contribuir para com
candidatos de quem sejam partidários, ou de quem partilhem das orientações políticas,
criando um fosso ainda maior entre os candidatos, com relação aos de maior "fama", cujas
doações são mais substanciais, inviabilizando, na prática, o acesso dos "pequenos" aos cargos
eletivos. Precedentes.
Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido, para estabelecer novo patamar de
excesso de doação e diminuir o quantum da multa aplicada.
Decisão:
Conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Decisão
unânime.
Desta feita, doação de pessoa presumidamente isenta se encontra dentro dos limites exigidos
pela legislação, não havendo conduta ilícita a ser reprimida por Esta Especializada.
Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Representação.
P.R.I.C.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cuiabá, 15 de março de 2016.
Assinado por: João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz da 37ª Zona Eleitoral

ATOS DA 39ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 22/2016 CORREIÇÃO ORDINÁRIA 2016
Torna pública a data designada para a realização da Correição Ordinária relativa ao ano de
2016.
O Excelentíssimo Senhor João Alberto Menna Barreto Duarte, Juiz da 39ª Zona Eleitoral em
substituição legal, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, faz saber a todos que o
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que, cumprindo determinação constante
da Resolução TSE nº 21.372/2003, que estabelece rotina para realização de correições nas
zonas eleitorais do país, e do Provimento CRE/MT nº 17/2012, que se realizará correição
ordinária nos documentos e procedimentos desta zona eleitoral, instalada na Av. Rubens de
Mendonça, nº 4750, Casa da Democracia, Bairro Bosque da Saúde, CEP 78.050-908,
Cuiabá/MT, nos dias 14 e 15 de abril de 2016, a partir das 8:00 horas, sem prejuízo do
atendimento ao público em geral.
Durante o período designado para os trabalhos correicionais poderão ser apresentadas
reclamações, sugestões e comentários a respeito dos serviços prestados pelo cartório
eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinei
a expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral, e disponibilizado no mural do cartório eleitoral.
Cuiabá/MT, 10 de março de 2016
Assinado por: João Alberto Menna Barreto Duarte- Juiz Eleitoral em Substituição
Nº 21/2016 - CITAÇÃO DE MESÁRIO FALTOSO
Autos nº 91-70.2014.611.0039 - Mesário Faltoso - Eleições 2014 - Protocolo nº 56700/2014
Requerida: Paula Andrade Teixeira de Rezende
O Excelentíssimo Sr João Alberto Menna Barreto, Juiz da 39ª Zona Eleitoral – em substituição
-, no uso de suas atribuições legais, e o Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela
Portaria nº 2/2015/39ª ZE, torna público a todos os que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este meio fica citada a senhora Paula Andrade Teixeira de
Rezende, titulo eleitoral nº 022615901937, mesária faltosa nos dois turnos das Eleições/2014,
para apresentar, caso queira, justificativa por ausência aos trabalhos eleitorais para os quais
foi convocada, no prazo de 5 (cinco) dias, a teor do art. 7º do Provimento nº
18/2012/CRE/MT, sob pena de aplicação de multa.
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
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(quinze) edições. Cuiabá/MT, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis
(3/3/2016).
Assinado por: Armando Sussia Rosa - Chefe de Cartório

PORTARIAS
PORTARIA Nº 1/2016/39ª ZE
O Excelentíssimo Senhor João Alberto Menna Barreto Duarte, Juiz da 39ª Zona Eleitoral em
substituição legal, do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, RESOLVE Designar,
na forma do artigo 9º, inciso III, do Provimento da CRE/MT nº 17/2012, o servidor Armando
Sussia Rosa, analista judiciário do quadro permanente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso, para, sob compromisso, desempenhar a função de Secretário dos trabalhos
correicionais, que serão realizados a partir das 8:00 horas dos dias 14 e 15 de abril de 2016,
no Cartório desta 39ª Zona Eleitoral. Publique-se no mural do Cartório Eleitoral e no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral. Cuiabá/MT, 10 de março de 2016
Assinado por: João Alberto Menna Barreto Duarte -Juiz Eleitoral ¿ em substituição

ATOS DA 41ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 14/2016 - PUBLICAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL E DRE
O Excelentíssimo Senhor Dr. Renato José de Almeida Costa Filho, MMº Juiz da 41ª Zona
Eleitoral, Município de Araputanga/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais e na forma da Lei etc. Torna Público aos que deste Edital tomarem conhecimento, que
os Diretórios Municipais dos Partidos abaixo relacionados apresentaram prestações de contas
anuais, sem movimentação de recursos, cujos balanços patrimoniais e demonstrações do
resultado do exercício encontram-se à disposição no Cartório desta 41ª Zona Eleitoral, pelo
prazo de 03 (três) dias após a publicação deste edital, durante os quais qualquer interessado
poderá apresentar impugnação em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período
(artigo 45 da Resolução do TSE n.º 23.464/2015).
Exercício Financeiro 2014:
Partido

Município

Presidente do Partido

Processo Número

PSL

Araputanga

Allan Jaldi Cardoso

19-09.2016.6.11.0041

PMDB

Jauru

Pedro dos Santos Beariz

27-83.2016.6.11.0041

PSC

Araputanga

Marques Valdo dos Santos Souza

18-24.2016.6.11.0041

PTB

Jauru

Valdeci Vitalino

16-54.2016.6.11.0041

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância,
foi expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado
no átrio do Cartório Eleitoral. Eu, Helen Cristina França da Silva, Analista Judiciário, digitei e
conferi.
Araputanga - MT, 17 de março de 2016.
Assinado por: Helen Cristina França da Silva - Analista Judiciário

INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 49-78.2015.6.11.0041
Protocolo n.º 21.706/2015
Prestação de Contas – Exercício Financeiro 2013
Partido Popular Socialista – Indiavaí/MT
Advogado: Faustino Lopes dos Santos – OAB/MT n.º 11.135
Finalidade: Intimar o Partido para manifestar-se acerca do Relatório Preliminar
Complementar, no prazo de 30 (trinta) dias.
RELATÓRIO PRELIMINAR COMPLEMENTAR
Compulsando os autos constata-se que após regular intimação via Diário da Justiça Eletrônico
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso n.º 2077, de 11 de fevereiro de 2016 (fls. 39
dos autos), o Partido deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca do relatório
preliminar de fls. 34 (frente e verso).
Não foram apresentadas as seguintes peças exigidas pela legislação processual e Normas de
Contabilidade relacionadas na Resolução do TSE n.º 21.841/04, inciso I, alíneas "b", "c", "d" e
"e" e inciso II, alíneas "a", "b", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o" e "p".
Ressalte-se, ainda, que a agremiação partidária não apresentou as peças exigidas pela
Orientação Técnica Asepa n.º 2, de 04 de março de 2015, inciso I, alíneas "d", "e" e "n", ".
No que tange à doação estimável em dinheiro o partido recebeu doações de serviços técnicos
profissionais – serviços contábeis e serviços de consultoria jurídica, no valor total de R$
600,00 (seiscentos reais), conforme consta do lançamento contábil de fls. 15. As mencionadas
doações não foram comprovadas nos autos mediante termo e/ou recibo de doação (artigo 4º,
§ 3º, da Resolução do TSE n.º 21.841/04).
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
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Ademais, não constou no plano de contas apresentado as fls. 05/25 a assinatura do
presidente do partido, bem como do tesoureiro.
Cabe ressaltar que não se constatou na planilha a ser acessada pelo link: http://intranet.tremt.gov.br/unidades/presidencia/ccia/ccia-/contas-partidarias/fundos-partidarios, distribuição
de quotas do fundo partidário pela direção regional ao diretório municipal (fl.35).
Destarte, opino pela realização de diligência para que o Partido providencie as informações
adicionais, complemente os dados e/ou sane as falhas detectadas neste relatório preliminar
complementar, no prazo de 30 (trinta) dias.
Araputanga/MT, 17 de março de 2016.
Assinado por: Helen Cristina França da Silva - Analista Judiciário
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 75-76.2015.6.11.0041
Protocolo n.º 40.048/2015
Prestação de Contas – Exercício Financeiro 2013
Partido Democratas – Araputanga/MT
Advogado: Delair Teixeira de Alcântara – OAB/MT n.º 15.351.
Finalidade: Intimar o Partido para manifestar-se acerca do Relatório Preliminar
Complementar, no prazo de 30 (trinta) dias.
RELATÓRIO PRELIMINAR COMPLEMENTAR
Compulsando os autos constata-se que após regular intimação via Diário da Justiça Eletrônico
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso n.º 2077, de 11 de fevereiro de 2016 (fls. 44
dos autos), o Partido deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca do relatório
preliminar de fls. 39 (frente e verso).
Não foi apresentada a seguinte peça exigida pela legislação processual e Normas de
Contabilidade relacionada na Resolução do TSE n.º 21.841/04, inciso II, alínea "p".
Ressalte-se, ainda, que a agremiação partidária não apresentou as peças exigidas pela
Orientação Técnica Asepa n.º 2, de 04 de março de 2015, inciso I, alíneas "d", "e" e "n".
No que tange à doação estimável em dinheiro o partido recebeu doação de serviços técnicos
profissionais – serviços contábeis e serviços jurídicos, no valor total de R$ 500,00 (quinhentos
reais), conforme consta do lançamento contábil de fls. 11. Mencionadas doações restaram
devidamente comprovadas nos autos mediante termos de doação de fls. 26/27.
Cabe ressaltar que não se constatou na planilha a ser acessada pelo link: http://intranet.tremt.gov.br/unidades/presidencia/ccia/ccia-/contas-partidarias/fundos-partidarios, distribuição
de quotas do fundo partidário pela direção regional ao diretório municipal (fl.40).
Destarte, opino pela realização de diligência para que o Partido providencie as informações
adicionais, complemente os dados e/ou sane as falhas detectadas neste relatório preliminar
complementar, no prazo de 30 (trinta) dias.
Araputanga/MT, 17 de março de 2016.
Assinado por: Helen Cristina França da Silva - Analista Judiciário
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 76-61.2015.6.11.0041
Protocolo n.º 41.471/2015
Prestação de Contas – Exercício Financeiro 2012
Partido Trabalhista Brasileiro – Jauru/MT
Advogados: Thucydides Francisco Conceição Alvarez – OAB/MT n.º 4552 e Uemerson Alves
Ferreira – OAB/MT n.º 14866.
Finalidade: Intimar o Partido para manifestar-se acerca do Relatório Preliminar
Complementar, no prazo de 30 (trinta) dias.
RELATÓRIO PRELIMINAR COMPLEMENTAR
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Trabalhista Brasileiro do município de
Jauru/MT, referente ao exercício financeiro de 2012, apresentada, intempestivamente, em 21
de outubro de 2015, conforme protocolo de fls. 02.
Apesar de devidamente intimado para complementar a documentação e sanar as
irregularidades encontradas no relatório preliminar (DJE n.º 2077, de 11/02/2016 – fl. 24 dos
autos), o Partido quedou-se inerte.
Consta dos autos balanço patrimonial de fls. 07 (sem lançamento de valores). A referida
demonstração contábil não foi impugnada pelos demais Partidos Políticos, conforme se
depreende da certidão de fls. 16.
Ademais, no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício não constou a
assinatura do tesoureiro (fls. 07/08).
Não foram apresentadas as seguintes peças exigidas pela legislação processual e Normas de
Contabilidade relacionadas na Resolução do TSE n.º 21.841/04, inciso I, alíneas "c", "d" e "e",
inciso II, alíneas "a", "b", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "n", "o" e "p", bem como os
balancetes de verificação referentes aos meses de junho a dezembro exigidos pelo artigo 3º
da mencionada Resolução.
Ressalte-se, ainda, que a agremiação partidária não apresentou as peças exigidas pela
Orientação Técnica Asepa n.º 2, de 04 de março de 2015, inciso I, alíneas "d", "e" e "n".
Assim, esta Unidade Técnica solicita que o órgão partidário apresente os documentos
ausentes ou complementares que sejam necessários ao exame das contas, observado o prazo
de 30 (trinta) dias para a apresentação.
É o relatório.
Araputanga/MT, 17 de março de 2016.
Assinado por: Helen Cristina França da Silva - Analista Judiciário
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 78-31.2015.6.11.0041
Protocolo n.º 42.866/2015
Prestação de Contas – Exercício Financeiro 2013
Partido Trabalhista Brasileiro – Jauru/MT
Advogados: Thucydides Francisco Conceição Alvarez – OAB/MT n.º 4552 e Uemerson Alves
Ferreira – OAB/MT n.º 14866.
Finalidade: Intimar o Partido para manifestar-se acerca do Relatório Preliminar
Complementar, no prazo de 30 (trinta) dias.
RELATÓRIO PRELIMINAR COMPLEMENTAR
Trata-se de prestação de contas anual do Partido Trabalhista Brasileiro do município de
Jauru/MT, referente ao exercício financeiro de 2013, apresentada, intempestivamente, em 06
de novembro de 2015, conforme protocolo de fls. 02.
Apesar de devidamente intimado para complementar a documentação e sanar as
irregularidades encontradas no relatório preliminar (DJE n.º 2077, de 11/02/2016 – fl. 29 dos
autos), o Partido quedou-se inerte.
Consta dos autos balanço patrimonial de fl. 08 (sem lançamento de valores). A referida
demonstração contábil não foi impugnada pelos demais Partidos Políticos, conforme se
depreende da certidão de fls. 20.
Ademais, no balanço patrimonial não constou a assinatura do tesoureiro (fls. 08).
Não foram apresentadas as seguintes peças exigidas pela legislação processual e Normas de
Contabilidade relacionadas na Resolução do TSE n.º 21.841/04, inciso I, alíneas "c", "d" e "e"
, e inciso II, alíneas "a", "b", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o" e "p".
Ressalte-se, ainda, que a agremiação partidária não apresentou as peças exigidas pela
Orientação Técnica Asepa n.º 2, de 04 de março de 2015, inciso I, alíneas "d", "e", e "n".
Assim, esta Unidade Técnica solicita que o órgão partidário apresente os documentos
ausentes ou complementares que sejam necessários ao exame das contas, observado o prazo
de 30 (trinta) dias para a apresentação.
É o relatório.
Araputanga/MT, 17 de março de 2016.
Assinado por: Helen Cristina França da Silva - Analista Judiciário

DESPACHOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 24-02.2014.6.11.0041
Autos n.º 24-02.2014.6.11.0041
Protocolo n.º 17.950/2013
Prestação de Contas – Exercício Financeiro 2012
Partido: Partido Social Democrático - PSD
Município: Indiavaí - MT
Advogado: Luiz Gonçalves de Seixas Filho – OAB/MT n.º 15.699.
Vistos etc.
Em razão das irregularidades constatadas no parecer conclusivo emitido pela Unidade Técnica,
bem como na manifestação do Ministério Público Eleitoral, determino, nos termos do disposto
no artigo 38 da Resolução do TSE n.º 23.464/2015, a citação do órgão partidário e dos
responsáveis para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena
de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua
relevância para o processo.
Às providências.
Cumpra-se.
Araputanga/MT, 14 de março de 2016.
Assinado por: Renato José de Almeida Costa Filho - Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 32-42.2015.6.11.0041
Protocolo n.º 28.134/2014
Espécie: Prestação de Contas – Exercício Financeiro 2013
Partido: Partido Social Democrático - PSD
Município: Indiavaí/MT
Advogado: Luiz Gonçalves de Seixas Filho – OAB/MT n.º 15.699
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas da Comissão Provisória do Partido Social Democrático do
município de Indiavaí/MT referente ao exercício financeiro de 2013, apresentada,
intempestivamente, em 30/07/2014, pelo presidente do partido, Sr. Edilson João Inácio.
Em 01/12/2015 foi proferida sentença declarando as contas não prestadas (fls. 54 frente e
verso).
No prazo para recurso o presidente do partido apresentou a prestação de contas concernente
ao exercício financeiro de 2013 (protocolo SADP n.º 1611/2016), bem como procuração.
Após, os autos vieram conclusos.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, considerando que o egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso vêm
admitindo apresentação de documentos saneadores de irregularidades em sede de recurso
para fins de análise e processamento das contas, bem como, que a lei eleitoral admite o
recebimento de prestação de contas mesmo após o trânsito em julgado de sentença que as
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tenha julgado não prestadas (Art. 59, da Resolução do TSE n.º 23.464/2015) para fins de
regularização, visando a economia processual, utilizo-me do juízo de retratação para qual
revogo a sentença de fls. 54 frente e verso, ao tempo em que determino o processamento
regular das contas apresentadas.
Visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu fundo partidário no
exercício em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou quantia em dinheiro.
Dessa forma, proceda-se nos termos do artigo 45 da Resolução do TSE n.º 23.464/2015,
tendo em vista a apresentação das contas sem movimentação financeira.
Junte-se o documento protocolado no SADP n.º 1611/2016.
Às providências. Cumpra-se.
Araputanga/MT, 14 de março de 2016.
Assinado por: Renato José de Almeida Costa Filho - Juiz Eleitoral

ATOS DA 47ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N. 001/2016 47ªZE/MT
Prazo: 15 dias
O Exmo. Sr. Wagner Plaza Machado Junior, Juiz Eleitoral de Barra do Garças/MT, no uso de
suas atribuições legais e na forma da lei etc.,
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente
os diretórios municipais e comissões provisórias dos partidos políticos dos Municípios de
General Carneiro Torixoréu/MT, Ribeirãozinho/MT e Barra do Garças/MT, que encontram-se
disponíveis para consulta no Cartório Eleitoral os balanços patrimoniais dos partidos políticos
abaixo relacionados, referentes às Prestações de Contas Anuais dos exercícios especificados,
podendo qualquer partido examinar as prestações de contas anuais dos demais no prazo de
15 (quinze) dias a partir da primeira publicação, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugnálas, nos termos do parágrafo único, do art. 35, da Lei 9.096/95.
PARTIDO

MUNICÍPIO

EXERC.
FINANC

PROTOCOLO

PROCESSO

Partido
do
Movimento
Democrático Brasileiro PMDB

Barra
do
Garças/MT

2013

43.750/2015

252.2016.6.11.0047

Partido Popular Socialista PPS

General
Carneiro

2014

152/2016

422.2016.6.11.0047

E, para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi expedido o presente Edital, que
será afixado no mural do Cartório Eleitoral, bem como publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Mato Grosso, pelo prazo de 15 dias. Dado e passado nesta cidade de Barra
do Garças, Estado de Mato Grosso, aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e
dezesseis, eu, Genilson Ramos de Souza, Chefe de Cartório, digitei e subscrevo o presente
edital.
Assinado por: GENILSON RAMOS DE SOUZA - Chefe de Cartório

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE CITAÇÃO N.º 005/2016
CITAÇÃO POR EDITAL PARA APRESENTAR DEFESA NOS AUTOS 121-12.2013.6.11.0049
(PRAZO: 20 DIAS)
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 49ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, Luiz Otávio
Pereira Marques, 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 JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS, TESOUREIRO DO PARTIDO PÁTRIA
LIVRE PPL, Município de Várzea Grande/MT, período de vigência: 14/03/2012 à 18/02/2013,
para que tome ciência da existência dos autos de Prestação de Contas nº 12112.2013.6.11.0049, exercício 2012, servindo o presente edital para CITAR a pessoa física
mencionada, cujo endereço atual é ignorado, para que, querendo, no prazo de 15 (quinze)
dias contados a partir do decurso do prazo de 20 (vinte) dias do presente Edital, apresente
defesa nos autos, bem como requeira as provas que pretende produzir, especificando-as e
demonstrando sua relevância, sob de preclusão, nos termos do artigo 38, da Resolução TSE
nº 23.464/2015.
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 03.03.2016. Eu, ________, Sandra Nalú de
Carvalho Campos Almeida, Chefe de Cartório da 49ª Zona Eleitoral.
Assinado por: Luis Otávio Pereira Marques - Juiz da 49ª Zona Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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EDITAL Nº 06/2016 - 49ª ZE
Torna pública a data designada para a realização da Correição Ordinária relativa ao ano de
2016.
O Excelentíssimo Senhor Luis Otávio Pereira Marques, Juiz da 49ª Zona Eleitoral do Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, TORNA PÚBLICO que, em
obediência ao disposto na Resolução TSE 21.372/2003, no Provimento CRE/MT 17/2012 e na
Orientação CRE/MT 01/2016, designou os dias 18 e 19 de abril de 2016, a partir das 8 horas
até às 13h30min, sem prejuízo do atendimento ao público em geral, para a realização da
Correição Ordinária nos documentos, processos e procedimentos do Cartório da 49ª Zona
Eleitoral de Mato Grosso, instalada na Avenida Gonçalo Botelho de Campos, nº 2367, bairro
Cristo Rei, em Várzea Grande/MT.
Durante o período designado para os trabalhos correicionais poderão ser apresentadas
reclamações, sugestões e comentários a respeito dos serviços prestados pelo Cartório
Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinei
a expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral, e disponibilizado no mural do Cartório Eleitoral, remetendo-se cópia, ainda, à
Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso e ao Ministério Público Eleitoral. Dado e
passado, nesta cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, aos quinze dias do mês de
março de dois mil e dezesseis. Eu, _______, Sandra Nalú de Carvalho Campos Almeida, Chefe
de Cartório da 49ª Zona Eleitoral, que o fiz digitar e subscrevi.
Assinado por: Luis Otário Pereira Marques - Juiz da 49ª Zona Eleitoral

SENTENÇAS
AUTOS Nº 78-88.2015.6.11.0022
Classe: Representação Eleitoral
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representada: Michelle Rodrigues da Silva
SENTENÇA
Trata-se de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de MICHELLE
RODRIGUES DA SILVA para apurar a prática da violação do artigo 23, §1º, I, da Lei 9.504/97,
objetivando a imposição de multa por doação acima do limite legal em benefício da candidata
a deputada federal Juscimaria Ribeiro da Cruz (fl. 35), nas Eleições Gerais 2014.
O Juízo da 22ª Zona Eleitoral de Mato Grosso declinou a competência do feito à 49ª Zona
Eleitoral de Mato Grosso – Várzea Grande, em razão do domicílio do doador.
Foi determinado vista ao Ministério Público Eleitoral que atua perante este Juízo Eleitoral, que
ratificou integralmente a representação eleitoral apresentada.
Após, novamente, foi determinado vista ao Ministério Público Eleitoral para que apresentasse
emenda à inicial, juntada de documentos que comprovassem os fatos alegados,
especificamente, documentos que relacionassem o nome e o valor doado pela representada.
O parquet eleitoral apresentou extrato retirado do site do Tribunal Superior Eleitoral, através
da Consulta Financiamento Eleitoral e Gastos de Campanha (SPCE – 2014), objetivando
comprovar o alegado na representação.
Em seguida, a liminar pleiteada na inicial foi deferida às fls. 37/41, sendo determinado
expedição de Ofício à Receita Federal do Brasil para o fornecimento de informações/dados
relativos ao rendimento bruto auferido pela Sra. Michelle Rodrigues da Silva, no exercício
fiscal de 2013 e, após, citação da representada e intimação do Ministério Público.
A Receita Federal do Brasil em Cuiabá/MT apresentou resposta à fl. 49.
Destaque-se que a representada foi devidamente citada, porém deixou transcorrer in albis o
prazo de 5 (cinco) sem que apresentasse defesa nestes autos.
É o relatório.
DECIDO.
MÉRITO
A representada deixou de apresentar defesa, embora devidamente intimada nos autos (fl.
53), fazendo-se necessário a decretação da revelia e, consequentemente o julgamento
antecipado da lide, nos termos do artigo 330, Inciso II, do Código de Processo Civil.
Pois bem, ainda que a representada seja revel, passo a análise detida das provas, vez que a
presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial não é absoluta, podendo o magistrado
se convencer pela eventual procedência ou improcedência da ação diante das provas
produzidas nos autos.
Antes de adentrar no mérito propriamente dito, vejamos as jurisprudências abaixo do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, em casos semelhantes:
“REPRESENTAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PESSOA JURÍDICA. CAMPANHA POLÍTICA.
DOAÇÃO. ART. 81, § 1.º, DA LEI N.º 9.4504/97. 2% DOS RENDIMENTOS BRUTOS
AUFERIDOS NO ANO ANTERIOR AO PLEITO. REGULAR NOTIFICAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO
DA DEFESA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EXCESSO COMPROVADO.
PARCIALMENTE PROCEDENTE. PENALIDADE DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL.
Em razão da ocorrência dos efeitos da revelia, o caso em exame comporta o julgamento
antecipado do mérito (art. 330, inciso II, c.c. art. 319 do Código de Processo Civil).
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Não obstante ter sido notificado pessoalmente para defesa e deixando transcorrer in albis o
prazo legal, a não apresentação da contestação não induz, necessariamente, na presunção de
veracidade dos fatos alegados na inicial e, consequentemente, na procedência da ação, pois o
magistrado pode se convencer, pelas provas produzidas no processo, que a lide deva ser
julgada favoravelmente ao réu revel.
Entrementes, no caso em tela, as provas juntadas pelo representante, oriundas da Receita
Federal, gozam de presunção de veracidade e, face à ausência de outras provas, forçoso
reconhecer que houve a doação, pela representada, de quantia acima do limite permitido,
com infração do disposto no art. 81, § 1.º, da Lei nº 9.504/97.
De efeito, tendo sido realizada doação acima do quantum legal (2% do faturamento bruto do
ano anterior ao pleito - pessoa jurídica - § 1.º do art. 81 da Lei n.º 9.504/97), conforme
informações prestadas pela Secretaria da Receita Federal, impõe-se a sanção de multa
prescrita em seu § 2.º, no mínimo legal, não incidindo, em observância ao princípio da
proporcionalidade, a sanção descrita no § 3.º.
(REPRESENTAÇÃO nº 923 - Campo Grande/MS, Acórdão nº 6420 de 15/03/2010, Relator(a)
RÊMOLO LETTERIELLO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 098, Data 30/03/2010,
Página 07)”. (grifei e negritei)
“REPRESENTAÇÃO. PESSOA FÍSICA. DOAÇÃO DE RECURSOS A CANDIDATO. CAMPANHA
POLÍTICA DE 2006. VALOR ACIMA DO LIMITE PERMITIDO. ART. 23, § 3.º, INCISO I, DA LEI
N.º 9.504/97. DECADÊNCIA AFASTADA. MÉRITO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA. REVELIA.
ANÁLISE DO PEDIDO. DADOS FORNECIDOS PELA RECEITA FEDERAL. LICITUDE DA PROVA.
LEI COMPLEMENTAR N.º 104/01 E ART. 145, § 1.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
APLICABILIDADE DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA.
Se devidamente intimado, o representado não apresenta contestação, tal fato não impede o
julgamento, a par de revelia, nem impõe a nomeação de defensor dativo (art. 96, inciso II, §
5.º, da Lei n.º 9.504/97). Ademais, a revelia e a consequente presunção de veracidade dos
fatos alegados pelo autor, conforme o art. 319 do CPC, não implicam, necessariamente, na
procedência do pedido, porquanto tal presunção é relativa, e não absoluta, podendo ceder
frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento
do juiz (STJ - REspe n.º 723.083/SP, 3.ª Turma, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 2007).
Tratando-se de representação que busca apurar e eventualmente aplicar sanção a terceiro
que faz doação acima do limite legal, a teor dos arts. 23, 27 e 81 da Lei n.º 9.504/97, é
razoável reconhecer a coerência da fixação do prazo para o ajuizamento da representação em
5 (cinco) anos, contados a partir da ocorrência da doação ilegal, tendo por parâmetro o tempo
fixado pelo § 3.º do art. 81.
Tendo sido, pois, ajuizada no corrente ano a representação, por excesso de doação referente
á campanha política do pleito 2006, não incide o instituto da decadência.
É lícita a prova circunscrita pela informação prestada pela Secretaria da Receita Federal ao
Ministério Público Eleitoral (art. 4.º, parágrafo único, da Portaria Conjunta TSE/SRF n.º
74/2006), quanto à doação de recursos a candidato conforme os limites fixados pelos arts.
23, 27 e 81 da Lei n.º 9.504/97, tendo por base os comandos instituídos pela Lei
Complementar n.º 104, de 10.01.2001 (que alterou a redação do art. 198, caput, § 1.º, e
inciso I, do CTN), assegurados pelo art. 145, § 1.º, da Constituição Federal, sendo possível
que a Administração Pública apure os dados financeiros do doador e os encaminhe ao
Ministério Público Eleitoral, não incidindo qualquer vício de inconstitucionalidade em tal
procedimento.
Julgada procedente a representação, aplica-se a penalidade de multa, cujo valor fixado deve
ser devidamente corrigidos pelo IPC, acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio por cento)
ao mês, a incidirem desde a efetiva doação dos recursos.
(REPRESENTAÇÃO nº 810 – Campo Grande/MS, Acórdão nº 6266 de 10/11/2009, Relator(a)
ARY RAGHIANT NETO, Publicação: BEL - Boletim eleitoral, Tomo 024, Data 23/11/2009,
Página 4/5)”. (grifei e negritei)
Compulsando os autos, verifica-se que a representada doou R$ 20,00 (vinte reais), em
espécie, à candidata a deputada federal, Sra. Juscimaria Ribeiro da Cruz, nas Eleições Gerais
2014, recibo eleitoral nº 013330600000MT000327, conforme ressai através do documento de
fl. 35.
Assim, considerando que a representada não apresentou declaração de imposto de renda no
exercício de 2013 (fl. 49), necessário se faz utilizar como parâmetro o valor total para o limite
da isenção de entrega da referida declaração, ou seja, o valor total de R$ 25.661,70 (vinte e
cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta centavos), no ano de 2013.
Verifica-se, portanto, que a representada não excedeu o limite legal de 10% (dez por cento),
pois o valor máximo para doação seria de R$ 2.566,17(dois mil, quinhentos e sessenta e seis
reais, e dezessete centavos).
Embora a Lei nº 13.165/2015 tenha trazido alterações na Lei nº 9.504/97, que estabelece as
normas das eleições, o artigo 23 da Lei nº 9.504/97 não alterou seu conteúdo, mantendo o
limite de 10% (dez por certo) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador (pessoa física),
no ano anterior às eleições, para doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para as
campanhas eleitorais. Vejamos, abaixo, a redação anterior do artigo e a redação atual.
Redação anterior
“Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas:
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I – no caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior
à eleição;
II – no caso em que o candidato utilize recursos próprios, ao valor máximo de gastos
estabelecido pelo seu partido, na forma desta Lei.”
Redação Atual:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1o As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. (Redação
dada pela Lei 13.165, de 2015)
Vejamos, ainda, algumas jurisprudências dos Tribunais Eleitorais que julgaram improcedente
ação de representação por doação de recursos acima do limite legal, em casos semelhantes, a
presente demanda:
“RECURSO ELEITORAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRESUNÇÃO DE ISENÇÃO. DOAÇÃO ABAIXO DO
LIMITE DE 10% SOBRE O VALOR MÁXIMO PARA ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.
(RECURSO nº 3214, Acórdão de 10/11/2015, Relator(a) MARLI MARQUES FERREIRA,
Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 16/11/2015)” (negritei e
sublinhei)
“RECURSO ELEITORAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. ART. 23, § 1°, I,
DA LEI 9.504/1997. SENTENÇA: PROCEDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE RECURSO ELEITORAL.
DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. ART. 23, § 1°, I, DA LEI 9.504/1997.
SENTENÇA: PROCEDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO:
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUE ESTABELECEU A SANÇÃO
PECUNIÁRIA APLICADA. AFASTADA. MÉRITO: DOADORA QUE AUFERIU RENDIMENTOS
ABAIXO DO LIMITE- PREVISTO PELA RECEITA FEDERAL PARA EXIGIR A DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO LIMITE DE ISENÇÃO PARA O CÁLCULO DA QUANTIA
PERMITIDA PARA -DOAÇÃO PARA CAMPANHA ELEITORAL. DOAÇÃO REALIZADA DENTRO DO
LIMITE FIXADO NO ART. 23, § 1°, INCISO .I, DA LEI DAS ELEIÇÕES. RECURSO PROVIDO
PARA JULGAR IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO E AFASTARA MULTA APLICADA.
(RECURSO nº 9593, Acórdão de 29/09/2014, Relator(a) ALBERTO ZACHARIAS TORON,
Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 10/10/2014)”.
“RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PESSOA FÍSICA. SUPOSTA DOAÇÃO PARA
CAMPANHA ELEITORAL ACIMA DO LIMITE LEGAL. REPRESENTADO ISENTO DO IMPOSTO DE
RENDA. VALOR DOADO INFERIOR A 10% DO TETO ARBITRADO PELA RECEITA FEDERAL PARA
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA ÉPOCA DA DOAÇÃO. LICITUDE DA DOAÇÃO.
IMPROVIMENTO.
1. A Lei n.º 9.504/97, em seu art. 23, § 1º, inciso I prevê que as pessoas físicas podem fazer
doações a candidatos e partidos políticos até o limite de 10% de seus rendimentos brutos
auferidos no ano anterior ao da Eleição, sendo que a pena prevista para a infração de tal
dispositivo é multa no valor de cinco a dez vezes a quantia excedente.
2. As pessoas físicas omissas ou que se declararam isentas do Imposto de Renda, por terem
auferido renda inferior ao teto fixado pela Receita Federal, não estão impedidas de efetuar
doação a candidato, devendo, tão somente respeitar o limite previsto no citado art. 23, §1º,
inciso I da Lei das Eleições.
3. Tanto o TSE como este Regional, em casos em que não há parâmetro para se auferir a
renda e, consequentemente, a porcentagem legal para doação à campanha eleitoral, vêm
decidindo que, para fins de identificação do limite de doação previsto no art. 23, § 1º, inciso I
da Lei n.º 9.504/97, deve ser utilizado o valor máximo para isenção de Imposto de Renda.
4. Recurso improvido.
(Recurso Eleitoral nº 23925 – Breves/PA, Acórdão nº 26176 de 08/08/2013, Relator(a) CÉLIA
REGINA DE LIMA PINHEIRO, Publicação: REPDJ - Republicado no Diário de Justiça, Tomo 155,
Data 28/08/2013, Página 01 e 02 DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data
14/08/2013, Página 4 e 5)” (grifei e sublinhei)
Diante do exposto, considerando a norma legal aplicada e as orientações jurisprudenciais
citadas, conclui-se que a representada não infringiu o dispositivo legal, ou seja, não
ultrapassou o limite imposto no artigo 23, § 1º da Lei nº 9.504/97 (redação dada pela Lei nº
13.165/2015), pois adquiriu renda inferior ao valor de R$ 25.661,70 (vinte e cinco mil,
seiscentos e sessenta e um reais e setenta centavos), no ano de 2013.
Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pelo Ministério Público Eleitoral
de aplicação de multa à Representada MICHELLE RODRIGUES DA SILVA.
Registre-se. Intime-se e Cumpra-se.
Várzea Grande, 14 de março de 2016.
Assinado por: Luis Otávio Pereira Marques - Juiz da 49ª ZE

DESPACHOS
ATUOS Nº 8-87.2015.6.11.0049
Protocolo: 13.719/2015
Prestação de Contas – Exercício 2014
Requerente: Partido Social Democrático, em Várzea Grande/MT
Advogado: Charles Caetano Rosa – OAB/MT nº 4371
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I – Ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer, no prazo de 20 (vinte) dias, nos
termos do artigo 37 da Resolução TSE 23.464/2015.
II – Cumpra-se.
Várzea Grande, 14 de março de 2016.
Assinado por: Luis Otávio Pereira Marques - Juiz da 49ª Zona Eleitoral
AUTOS Nº 140-18.2013.6.11.0049
Ação Penal – Classe AP
Protocolo nº 38.363/2013
I – Vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação.
II – Cumpra-se.
Várzea Grande, 10 de março de 2016.
Assinado por: Luis Otávio Pereira Marques - Juiz da 49ª Zona Eleitoral
AUTOS Nº 20-38.2014.6.11.0049
Protocolo: 14.445/2014
Prestação de Contas – Exercício 2014
Requerente: Partido Social Democrático, em Várzea Grande/MT
Advogados: Maurício Magalhães Faria Junior – OAB/MT 9.839;
Maurício Magalhães Faria Neto – OAB/MT nº 15.436;
Alexandre Luiz Alves da Silva – OAB/MT nº 10.065;
João Vitor Scedrzyk Braga – OAB/MT nº 15.429;
Nádia Ribeiro de Freitas – OAB/MT nº 18.069;
Charles Caetano Rosa – OAB/MT nº 4371
Vistos,
I – Ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer, no prazo de 20 (vinte) dias, nos
termos do artigo 37 da Resolução TSE 23.464/2015.
II – Cumpra-se.
Várzea Grande, 15 de março de 2016.
Assinado por: Luis Otávio Pereira Marques - Juiz da 49ª Zona Eleitoral
AUTOS Nº 63-43.2012.6.11.00049
Ação Penal – Classe AP
Protocolo nº 22.543/2012
Denunciante: Ministério Público Eleitoral
Denunciado: Divino Marinho de Araújo
Denunciado: Valdecir Falleti
Advogados: Esmael Angelo de Oliveira – OAB/MT nº 2454
Pedro Vicente Leon – OAB/MT nº 2249
I - Diante da certidão de fl. 254 e nos termos do artigo 396-A, §2º, do Código de Processo
Penal, nomeio como defensor para os réus um dos professores do Núcleo da Prática Jurídica
da UNIVAG para, no prazo de 10 (dez) dias, mediante vista dos autos, oferecerem defesa
escrita, com rol de testemunhas (artigo 359, parágrafo único, do Código Eleitoral).
II - Intimem-se.
III - Cumpra-se.
Várzea Grande, 15 de março de 2016.
Assinado por: Luis Otário Pereira Marques - Juiz da 49ª Zona Eleitoral

ATOS DA 51ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
DUPLICIDADE INSCRIÇÃO
Processo n.º 4-10.2016.6.11.0051 Protocolo n.º 3.635/2016
Espécie: Duplicidade de inscrições eleitorais
Eleitor envolvido: Letícia Felix Alvarenga e Letícia Félix Alvarenga Ferreira
Vistos e etc...
Trata-se de procedimento administrativo instaurado para esclarecer a duplicidade de
inscrições eleitorais envolvendo a eleitora Letícia Felix Alvarenga e Letícia Félix Alvarenga
Ferreira, a partir de batimento realizado pelo sistema Elo em data de 18/02/2016.
Intimada, a eleitora prestou informações reduzidas a taermo na certidão de fl. 08, e juntou
cópia do documento de identidade (fl.09).
Ouvido o Ministério Público Eleitoral, colheu-se parecer no sentido do cancelamento da
inscrição eleitoral mais antiga, de numeração 035243111821, mantendo-se a mais recente,
nos moldes da solução prevista no art. 40, V, da Res.-TSE n.º 21.538/03 (fl. 09).
É o relatório.
Compulsando os autos, é possível verificar que as informações relativas à identidade dos
eleitores são absolutamente idênticas, inclusive quanto à filiação e data de nascimento.
Exceção feita ao nome da eleitora, que só diverge pelo acréscimo do sobrenome Ferreira .
Além disso, a própria eleitora confirmou seu comparecimento à Central de Atendimento. O
documento juntado à fl. 09 revela que o nome correto da eleitora é Letícia Félix Alvarenga
Ferreira, o que torna razoável a explicação de que seu comparecimento se deveu à
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necessidade de retificar os dados, acrescentando o sobrenome Ferreira . Equivocadamente,
foi-lhe gerada uma nova inscrição eleitoral, que redundou no presente expediente.
Isso posto, convencido de que os dados convergem para a mesma pessoa, determino o
cancelamento da inscrição eleitoral mais antiga, a de n.º 035243111821, e a manutenção da
mais recente, de n.º 035243371864, na qual consta a grafia correta do nome da eleitora, o
que faço com fundamento no art. 40, V, da Res.-TSE n.º 21.538/03, devendo o cartório
eleitoral proceder ao necessário para que o histórico do eleitor reflita a presente decisão.
Cumpra-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral e ao eleitor.
Cuiabá, 03 de março de 2016.
Assinado por: Yale Sabo Mendes Juiz Eleitoral ¿ 51ª ZE/MT

ATOS DA 53ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
MOVIMENTAÇÃO CADASTRO ELEITORAL
EDITAL Nº 10/2016
O MM. Juiz Eleitoral da 53ª Zona Eleitoral de Ribeirão Cascalheira, Dr. Aroldo José Zonta
Bugarelli, no uso de suas atribuições legais,
F A Z S A B E R a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que se
encontra disponível no mural do Cartório Eleitoral aos partidos políticos e eleitores, para
consulta, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a relação de inscrições referentes aos procedimentos
de alistamento, transferência e revisão dos eleitores dos municípios de Ribeirão
Cascalheira/MT, Bom Jesus do Araguaia/MT e Serra Nova Dourada/MT, pertencentes à
circunscrição desta 53ª Zona Eleitoral, relativas ao período de 01 de março de 2016 a 15 de
março de 2016, nos termos dos arts. 17, § 1º e 18, § 5º da Resolução TSE n.
21.538/2003.FAZ SABER, ainda, que o prazo de impugnação é de dez dias para o delegado de
partido político e de cinco dias para o eleitor, a contar da data da publicação deste edital.
E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou que se expedisse o presente edital,
que será publicado no Diário da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Ribeirão
Cascalheira, Estado de Mato Grosso, aos dezesseis dias do mês de março de dois mil
dezesseis (16/03/2016). Eu, ______ (Rita de Cássia Martins, Analista Judiciária), que digitei e
subscrevi, com fulcro na Portaria nº 05/2015/53ªZE.
Assinado por: Rita de Cássia Martins-Chefe de Cartório
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