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ATOS DO PLENO
RESOLUÇÕES
PUBLICAÇÃO EDITAL DE RESOLUÇÃO 149/2018
Para conhecimento das partes interessadas e demais efeitos legais, publica-se a(s)
seguinte(s) Resolução(ões):
1) RESOLUÇÃO Nº 2135
Altera a Resolução nº 2.092/2017, que dispõe sobre a designação dos Juízes Auxiliares a que
se refere o art. 96, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e dá outras providências.
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O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 18, incisos IX e XXII, da Resolução TRE-MT nº 1.152/2012 (Regimento
Interno);
CONSIDERANDO o disposto no art. 96, § 3º, da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
que determina a designação de 3 (três) juízes auxiliares para a apreciação das reclamações
ou representações que forem dirigidas aos Tribunais Regionais Eleitorais;
CONSIDERANDO a fundamentação do pedido formulado pela Procuradoria Regional Eleitoral,
mediante o ofício nº 2.100/2018;
CONSIDERANDO a necessidade de compatibilizar a contenção de despesas com as
providências iniciais relativas à fiscalização da lisura dos procedimentos alusivos à
arrecadação de recursos, via financiamento coletivo na internet, permitido a partir de 15 de
maio do corrente ano, bem ainda, o controle prévio das atividades dos pré-candidatos, dentre
outras providências correlatas;
CONSIDERANDO ainda o contido no Processo Judicial Eletrônico nº 60006453.2017.6.11.0000,
RESOLVE
Art. 1º Alterar, em parte, as disposições contidas na Resolução nº 2.092/2017, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Designar para atuarem como Juízes Auxiliares do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso, a partir de 1º/06/2018, nos termos do art. 96, § 3º, da Lei nº 9.504/97, os seguintes
Juízes-Membros substitutos:
......................................................................................................
Art. 2º Os Juízes designados por esta Resolução terão competência para julgar
monocraticamente os pedidos de direito de resposta, as reclamações e as representações que
versarem sobre propaganda eleitoral, assegurado o recurso inominado ao Plenário, nos
termos do art. 96, § 4º, da Lei nº 9.504/97 e art. 17, inc. II, alínea "c", da Resolução TRE-MT
nº 1.152/2012.
§ 1º O Juiz Auxiliar, por ocasião do julgamento de recurso de suas decisões, atuará como
relator em substituição ao titular da vaga originária de sua respectiva classe, exceto se a
decisão recorrida houver sido prolatada quando de sua atuação como juiz plantonista e
referir-se a processo distribuído a outro relator, hipótese em que a este último competirá
relatar o recurso ao Colegiado, salvo se outra regra for estabelecida pelo Tribunal Superior
Eleitoral.
§ 2º ..............................................................................................
§ 3º Ao Juiz-Membro do Tribunal aplicam-se, no que couber, as regras contidas no §
1º......................................................................................................
Art. 2º-A As representações especiais que visarem à apuração das hipóteses previstas nos
artigos 23, 30-A, 41-A, § 3º, 45, inciso VI, 73, 74, 75 e 77 da Lei nº 9.504/97, com rito
estabelecido no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, serão distribuídas aos JuízesMembros do Tribunal.
.....................................................................................................
Art. 3º ...........................................................................................
§ 1º A gratificação mencionada no caput será devida no período de 1º/6/2018 a 19/12/2018.
§ 2º ..............................................................................................
§ 3º O Juiz Auxiliar convocado para suprir ausência ou impedimento eventual de Juiz Efetivo,
hipótese em que atuará não como Juiz Auxiliar, mas como Juiz Substituto, fará jus no mês à
gratificação de presença ou jeton, verificada a situação remuneratória mais vantajosa, vedada
em qualquer caso a cumulação.
......................................................................................................
Art. 3º-A A Presidência poderá designar os Juízes-Membros ou Juízes-Auxiliares nos plantões
de sábados, domingos e feriados para apreciar as medidas urgentes e os pedidos de liminares
porventura dirigidos ao Tribunal, exceto quanto àquelas relativas às ações de investigação
judicial eleitoral (AIJE), cuja competência é do Corregedor Regional Eleitoral.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos vinte e
quatro dias do mês de maio de dois mil e dezoito.
Desembargador MÁRCIO VIDAL-Presidente
Desembargador PEDRO SAKAMOTO-Vice-Presidente
Doutor ULISSES RABANEDA DOS SANTOS-Juiz-Membro
Doutor RICARDO GOMES DE ALMEIDA-Juiz-Membro
Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES-Juíza-Membro
Doutor ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR-Juiz-Membro
Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR-Juiz-Membro
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos trinta dias do mês de
maio do ano dois mil e dezoito.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO Secretário Judiciário
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ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 163/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 19, XLII, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO o disposto no art. 37 da Lei nº 8.112/1990, a Resolução CNJ nº 146/2012 e
a Resolução TSE nº 23.563/2018;
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 4795/2017,
RESOLVE
Art. 1º Redistribuir, para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o cargo de Técnico
Judiciário, Área Administrativa, ocupado pelo servidor COSME BEZERRA DA SILVA,
pertencente ao quadro permanente deste Tribunal Regional Eleitoral, criado pela Lei nº 7.141,
de 23/11/1983, recebendo, por reciprocidade, o cargo de Técnico Judiciário, Área
Administrativa, ocupado pelo servidor CARLOS ALBERTO ACOSTA, do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região – 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei
nº 8.251, de 24/10/1991.
Art. 2º A redistribuição de que trata esta portaria não gera direito à concessão de período de
trânsito e ao pagamento de ajuda de custo aos servidores, em razão de já se encontrarem em
exercício na localidade de destino, nos termos dos artigos 33 e 36, § 2º da Resolução TSE nº
23.563/2018.
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Cuiabá-MT, 3 de maio de 2018.
Assinado por: Desembargador MÁRCIO VIDAL - Presidente
PORTARIA Nº 195/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 19, inc. XL, de seu Regimento Interno (Res.
Nº 1.152/2012),
CONSIDERANDO o término do biênio da Excelentíssima Doutora Cláudia Anffe Nunes da
Cunha, juíza titular da 60ª Zona Eleitoral, previsto para o dia 1º de junho do corrente ano;
CONSIDERANDO o disposto no art. 32 do Código Eleitoral, bem ainda, na Resolução TSE nº
21.009/2002, Resolução TRE-MT nº 1.813/2016 e a necessidade de assegurar a prestação
jurisdicional eleitoral;
CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo Eletrônico nº 1.821/2018,
RESOLVE, ad referendum do Tribunal
Art. 1º Designar o Excelentíssimo Doutor Pedro Davi Benetti, Juiz de Direito da 1ª Vara da
Comarca de Campo Novo do Parecis, para responder pela 60ª Zona Eleitoral, sediada no
mencionado município, a contar da data de sua entrada em exercício, precedida da dispensa
da Excelentíssima Doutora Cláudia Anffe Nunes da Cunha, com efeitos a contar de
02/06/2018.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá, 30 de maio de 2018.
Assinado por: Desembargador MÁRCIO VIDAL - Presidente
PORTARIA Nº 196/2018
Estabelece diretrizes administrativas para o remanejamento e recomposição das Zonas
Eleitorais do interior do Estado de Mato Grosso, estabelecidos pela Resolução TRE-MT nº
2.063, de 16 de agosto de 2017, alterada pela Resolução TRE-MT nº 2.075, de 26 de
setembro de 2017.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, inc. X, XI, XXXI e XXXIII, da Resolução TRE-MT nº
1.152, de 7 de agosto de 2012 (Regimento Interno do TRE-MT),
CONSIDERANDO as determinações contidas na Resolução TRE-MT nº 2.063, de 16 de agosto
de 2017, alterada pela Resolução TRE-MT nº 2.075, de 26 de setembro de 2017;
CONSIDERANDO a competência delegada pelo Tribunal Pleno por intermédio do art. 2º da
Resolução TRE-MT nº 2.063/2017, alterada pela Resolução nº 2.075/2017, para que a
Presidência expeça atos e instruções necessários à implementação das medidas decorrentes
da extinção, do remanejamento e da recomposição de zonas eleitorais do interior do Estado
de Mato Grosso;
CONSIDERANDO que o Tribunal Superior Eleitoral homologou as resoluções dos tribunais
regionais eleitorais referentes ao remanejamento e à extinção de zonas eleitorais, em 23 de
novembro de 2017, conforme consta do Processo Administrativo PJe nº 060417671.2017.6.00.0000;
CONSIDERANDO o disposto no art. 36, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990;
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução TRE-MT nº 795, de 13 de setembro de 2011,
alterada pela Resolução TRE-MT nº 2.116, de 18 de abril de 2018;
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 7.598/2017,
RESOLVE
DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 1º Estabelecer as diretrizes administrativas para o remanejamento e recomposição das
Zonas Eleitorais do interior do Estado de Mato Grosso, da 2ª, 32ª, 36ª, 45ª, 47ª e 53ª Zona
Eleitorais, definidos pela Resolução TRE-MT nº 2.063, de 16 de agosto de 2017, alterada pela
Resolução TRE-MT nº 2.075, de 26 de setembro de 2017.
Parágrafo único. As diretrizes para o remanejamento da 56ª Zona Eleitoral, atualmente
sediada no município de Brasnorte/MT para sua nova localização no município de Colniza/MT
serão estabelecidas em normativo próprio.
DA DISPENSA DO JUIZ ELEITORAL
Art. 2º Em virtude do remanejamento e recomposição das Zonas Eleitorais, os Juízes
Eleitorais serão dispensados da jurisdição eleitoral, por ato do Tribunal Pleno, conforme a
seguir:
I - Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, Juiz do Cartório Eleitoral da 2ª ZE, sediada
em Rondonópolis/MT, a contar de 18/06/2018;
II - Dr.ª Cláudia Beatriz Schmidit, Juíza do Cartório Eleitoral da 45ª ZE, sediada em
Rondonópolis/MT, a contar de 18/06/2018;
III - Dr. Mirko Vincenzo Gianotte, Juiz do Cartório Eleitoral da 32ª ZE, sediada em Sinop/MT, a
contar de 25/06/2018;
IV - Dr. Jacob Sauer, Juiz do Cartório Eleitoral da 36ª ZE, sediada em Sorriso/MT, a contar de
25/06/2018;
V - Dr.ª Augusta Prutchanski Martins Gomes Negrão Nogueira, Juíza do Cartório Eleitoral da
47ª ZE, sediada em Barra do Garças/MT, a contar de 02/07/2018.
Parágrafo único. Os Juízes Eleitorais citados neste artigo terão seus biênios suspensos,
aplicando-se, por analogia e isonomia, os termos preconizados pelo art. 6º, §§ 1º a 3°, da
Resolução TRE-MT n° 2.032, de 13 de junho de 2017.
Art. 3º Dispensa-se o Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito das funções eleitorais,
em caráter precário, perante ao Cartório da 53ª ZE, sediada em Ribeirão Cascalheira, com
efeitos a contar de 02/07/2018.
Art. 4º Recomenda-se a aplicação da regra estabelecida no art. 2º, parágrafo único, por parte
da Procuradoria Regional Eleitoral em relação aos respectivos Promotores Eleitorais.
DA DESIGNAÇÃO DE NOVOS JUÍZES ELEITORAIS
Art. 5º A Coordenadoria de Pessoal da Secretaria de Gestão de Pessoas deverá impulsionar
procedimentos que permitam a designação dos novos Juízes Eleitorais considerando as datas
estipuladas para encerramento da jurisdição dos atuais Juízes Eleitorais (art. 2º deste
Normativo).
DA REMOÇÃO DE OFÍCIO DOS SERVIDORES
Art. 6º Remover, de ofício, nos termos do art. 36, parágrafo único, inciso I, da Lei nº
8.112/1990, os servidores:
I - PAULO HENRIQUE PERES XAVIER, Técnico Judiciário, Área Administrativa, do quadro
efetivo do TRE-MT, da 2ª Zona Eleitoral, atualmente sediada em Rondonópolis/MT, para sua
nova localização em Guiratinga/MT, concedendo-lhe 10 (dez) dias de trânsito a contar de
04/06/2018, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo.
II - ISIS DE MOURA GARCIA VIANA, Analista Judiciário, Área Judiciária, do quadro efetivo do
TRE-MT, da 2ª Zona Eleitoral, atualmente sediada em Rondonópolis/MT, para sua nova
localização em Guiratinga/MT, concedendo-lhe 10 (dez) dias de trânsito a contar de
18/06/2018, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo.
III - FABRICIO NAPOLEAO TEIXEIRA BATISTA, Analista Judiciário, Área Judiciária, do quadro
efetivo do TRE-MT, da 45ª Zona Eleitoral, atualmente sediada em Rondonópolis/MT, para sua
nova localização em Pedra Preta/MT, concedendo-lhe 10 (dez) dias de trânsito a contar de
18/06/2018, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo.
IV - ARIOSTO SOARES MIRANDA, Técnico Judiciário, Área Administrativa, do quadro efetivo
do TRE-MT, da 45ª Zona Eleitoral, atualmente sediada em Rondonópolis/MT, para sua nova
localização em Pedra Preta/MT, concedendo-lhe 10 (dez) dias de trânsito a contar de
04/06/2018, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo.
V - LUIZ ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, Analista Judiciário, Área Judiciária, do
quadro efetivo do TRE-MT, da 36ª Zona Eleitoral, atualmente sediada em Sorriso/MT, para
sua nova localização em Vera/MT, concedendo-lhe 10 (dez) dias de trânsito a contar de
07/06/2018, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo.
VI - TATIANE GUERREIRO DE ALMEIDA SANTOS, Técnico Judiciário, Área Administrativa, do
quadro efetivo do TRE-MT, da 36ª Zona Eleitoral, atualmente sediada em Sorriso/MT, para
sua nova localização em Vera/MT, concedendo-lhe 10 (dez) dias de trânsito a contar de
18/06/2018, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo.
VII - ADRIANO MARTINS DE ANDRADE, Técnico Judiciário, Área Administrativa, do quadro
efetivo do TRE-MT, da 32ª Zona Eleitoral, atualmente sediada em Sinop/MT, para sua nova
localização em Cláudia/MT, concedendo-lhe 10 (dez) dias de trânsito a contar de 07/06/2018,
para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo.
VIII - VALDINEY RONDON MAIDANA GOMES, Analista Judiciário, Área Judiciária, do quadro
efetivo do TRE-MT, da 32ª Zona Eleitoral, atualmente sediada em Sinop/MT, para sua nova
localização em Cláudia/MT, concedendo-lhe 10 (dez) dias de trânsito a contar do término do
seu impedimento legal, nos termos do art. 18, § 1º, da Lei nº 8.112/1990, para a retomada
do efetivo desempenho das atribuições do cargo.
IX - GENILSON RAMOS DE SOUZA, Técnico Judiciário, Área Administrativa, do quadro efetivo
do TRE-MT, da 47ª Zona Eleitoral, atualmente sediada em Barra do Garças/MT, para sua nova
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localização em Poxoréu/MT, concedendo-lhe 10 (dez) dias de trânsito a contar de 14/06/2018,
para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo.
X - ROSANGELA COLLI DAL PRA, Técnico Judiciário, Área Administrativa, do quadro efetivo do
TRE-MT, da 53ª Zona Eleitoral, atualmente sediada em Ribeirão Cascalheira/MT, para sua
nova localização em Querência/MT, concedendo-lhe 10 (dez) dias de trânsito a contar de
14/06/2018, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo.
XI - ISABELLA NATIARA FERREIRA COSTA, Analista Judiciário, Área Judiciária, do quadro
efetivo do TRE-MT, da 53ª Zona Eleitoral, atualmente sediada em Ribeirão Cascalheira/MT,
para sua nova localização em Querência/MT, concedendo-lhe 10 (dez) dias de trânsito a
contar de 16/07/2018, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo.
Art. 7º Conceder 10 (dez) dias de trânsito, a contar de 07/06/2018, à servidora GISELLE DE
FATIMA DINIZ MOURA, Analista Judiciário, Área Judiciária, do quadro efetivo do TRE-MT,
removida para acompanhamento de seu cônjuge, nos termos da Portaria nº 399/2015, para
apresentação na 36ª Zona Eleitoral, na nova localização de sua unidade de lotação em
Vera/MT.
DA LOTAÇÃO DOS SERVIDORES REQUISITADOS
Art. 8º Os servidores requisitados para prestarem serviços nos Cartórios Eleitorais da 2ª, 32ª,
36ª, 45ª e 47ª Zonas Eleitorais serão reaproveitados nos Cartórios Eleitorais remanescentes
(mesmo município da atual localização da sede da zona eleitoral), observados os limites
máximos definidos no art. 5º, §§ 4º, 5º e 6º, da Resolução nº 23.523, de 27 de junho de
2017.
§ 1º A alteração de que trata o caput será definida em novo ato.
§ 2º As lotações estabelecidas no caput não alteram o prazo de requisição/prorrogação
definido pelas respectivas portarias que deferiram as requisições, conforme previsto no art. 6º
da Resolução TSE nº 23.523/2017.
Art. 9º Após a redistribuição do eleitorado entre as zonas eleitorais remanescentes, para fins
de atendimento às disposições contidas no art. 5º, §§ 4º, 5º e 6º, da Resolução TSE nº
23.523/2017, será reavaliado o número de servidores requisitados por zona eleitoral e a
eventual necessidade de readequação das aludidas lotações.
DA LOTAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS
Art. 10. Os estagiários que atualmente prestam serviços nos Cartórios Eleitorais da 2ª, 32ª,
36ª, 45ª e 47ª Zonas Eleitorais serão reaproveitados nos Cartórios Eleitorais remanescentes
(mesmo município da atual localização da sede da zona eleitoral), conforme quadro abaixo:
Atual Lotação
Nova Lotação
2ª ZE - Rondonópolis
10ª ZE - Rondonópolis
32ª ZE - Sinop
22ª ZE - Sinop
36ª ZE - Sorriso
43ª ZE - Sorriso
45ª ZE - Rondonópolis
46ª ZE - Rondonópolis
47ª ZE - Barra do Garças 9ª ZE - Barra do Garças
Parágrafo único. A mudança de lotação coincidirá com a data de dispensa do Juiz Eleitoral
estabelecida no art. 2º deste Normativo.
Art. 11. Os estagiários que atualmente prestam serviço na 53ª Zona Eleitoral ficam
dispensados a partir de 02/07/2018.
DA DISPENSA DO OCUPANTE DE FUNÇÃO COMISSIONADA
Art. 12. O servidor LUIS CARLOS FERREIRA DE RESENDE, matrícula nº 10300446, requisitado
da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, fica dispensado da função comissionada
de Assistente I - FC-1, vinculada ao Cartório da 47ª Zona Eleitoral, com efeitos a contar de
02/07/2018.
DOS IMÓVEIS À DISPOSIÇÃO DAS ZONAS ELEITORAIS REMANEJADAS
Art. 13. Os Cartórios da 2ª e 47ª Zonas Eleitorais serão instalados em compartilhamento com
os Fóruns do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 3º, II, da Resolução TRE-MT
nº 795/2011, alterada pela Resolução TRE-MT nº 2.116/2018), localizados nos municípios de
Guiratinga/MT e Poxoréu/MT, respectivamente.
§ 1º A utilização do imóvel será autorizada mediante Termo de Cessão a ser firmado com o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
§ 2º A mudança da sede da 2ª Zona Eleitoral para o município de Pedra Preta/MT ocorrerá de
11 a 15 de junho de 2018.
§ 3º A mudança da sede da 47ª Zona Eleitoral para o município de Poxoréu/MT ocorrerá de 25
a 29 de junho de 2018.
Art. 14. Os Cartórios da 32ª, 36ª, 45ª e 53ª Zonas Eleitorais serão instalados em imóveis a
serem cedidos pelas Prefeituras (art. 3º, § 3º, da Resolução TRE-MT nº 795/2011, alterada
pela Resolução TRE-MT nº 2.116/2018) dos municípios de Cláudia, Vera, Pedra Preta e
Querência, respectivamente.
§ 1º A utilização do imóvel será autorizada mediante Termo de Cessão a ser firmado com a
Prefeitura Municipal respectiva.
§ 2º A Administração do Tribunal providenciará a assunção das despesas do imóvel até 17 de
abril de 2019.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15. As competências das zonas eleitorais remanescentes serão definidas em normativo
próprio.
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Art. 16. O remanejamento de processos e documentos observará os ritos estabelecidos pelo
Provimento CRE/MT nº 02/2017 (art. 2º, III, da Resolução TRE-MT nº 543/2005).
Art. 17. O processamento DE-PARA a ser realizado será estabelecido por Provimento do
Corregedor Regional Eleitoral.
Art. 18. Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.
Cuiabá, 30 de maio de 2018.
Assinado por: Desembargador MÁRCIO VIDAL - Presidente

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 233/2018/SAP/CRIP/SJ
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600123-07.2018.6.11.0000
REQUERENTE: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO
GROSSO
ADVOGADO: FELIPE DA ROCHA FLORENCIO – OAB/MT 16.722-B
ADVOGADO: CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - OAB/MT 9252
ADVOGADO: CARLOS ANTONIO PERLIN – OAB/MT 17.040
ADVOGADO: GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI – OAB/MT 10.042
REQUERENTE: PERCIVAL SANTOS MUNIZ FAGUNDES
REQUERENTE: WELLINGTON DE MOURA PORTELA
REQUERENTE: MARCO AURÉLIO MARRAFON
REQUERENTE: JOSÉ ADOLPHO DE LIMA AVELINO VIEIRA
DESPACHO:
Vistos.
Tendo em vista a certidão constante do documento n. 15648 deste PJE, determino a
intimação do órgão partidário e dos responsáveis pela contabilidade apresentada para que, no
prazo legal, apresentem a documentação mencionada no art. 4º, inciso V, “a” da Resolução
TSE n. 23.546/2017 (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício), sob
pena das contas serem julgadas como não prestadas.
Determino, outrossim, a intimação dos responsáveis pelas contas em exame (art. 31, I, a e b
do normativo supracitado) para que providenciem a regularização da representação
processual, porquanto, nos termos do instrumento de procuração inserido no documento n.
14943, houve a outorga de poderes apenas pelo órgão partidário requerente.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá (MT), em 18 de maio de 2018.
DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO
RELATOR
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 29/05/2018.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO Secretário Judiciário
EDITAL Nº 235/2018/SAP/CRIP/SJ/TRE/MT
FAZ SABER, pelo presente Edital, a todos os interessados que virem ou dele tiverem
conhecimento que, no prazo de 05 (cinco) dias, após a publicação do presente, o Ministério
Público ou qualquer partido político possa impugnar as prestações de contas apresentadas
abaixo, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração
de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira,
os partidos e seus filiados estejam sujeitos, conforme o disposto no § 3º do art. 31 da
Resolução TSE nº 23.546/2017 (Lei nº 9.096/95, art. 35).
1) PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600114-45.2018.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS POLÍTICOS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO ANO 2017 - PARTIDO PROGRESSISTA - PP/MT
REQUERENTE: PP - PARTIDO PROGRESSISTA - COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DE MATO
GROSSO
ADVOGADA: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS – OAB/MT 14.517/O
REQUERENTE: JURANDIR ALVES DA CUNHA
ADVOGADA: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS – OAB/MT 14.517/O
REQUERENTE: EZEQUIEL ANGELO FONSECA
ADVOGADA: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS – OAB/MT 14.517/O
RELATOR: LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
2) PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600115-30.2018.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2017 - ÓRGÃO
ESTADUAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B/MT, ATUAL AVANTE/MT
REQUERENTE: AVANTE - PARTIDO AVANTE - COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DE MATO
GROSSO
ADVOGADO: LUCAS AMARAL GONÇALVES - OAB/MG nº 168.301
ADVOGADO: DANIEL ANDRADE RESENDE MAIA - OAB/MT nº 104.717
ADVOGADO: CAMILA SOARES DE OLIVEIRA - OAB/MT nº 112.051
REQUERENTE: LÍDIO BARBOSA
ADVOGADO: LUCAS AMARAL GONCALVES - OAB/MG nº 168.301
REQUERENTE: LUIS BARBOSA
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ADVOGADO: LUCAS AMARAL GONCALVES - OAB/MG nº 168.301
RELATOR: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
3) PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600118-82.2018.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2017 - ÓRGÃO
ESTADUAL - PARTIDO DEMOCRATAS - DEM/MT
REQUERENTE: DEM - DEMOCRATAS - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO GROSSO
ADVOGADO: ANILDO GONCALO COELHO – OAB/MT 15.682/O
REQUERENTE: DILMAR DAL BOSCO
ADVOGADO: ANILDO GONCALO COELHO – OAB/MT 15.682/O
REQUERENTE: ADRIANE NATALINA DA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADO: ANILDO GONCALO COELHO – OAB/MT 15.682/O
REQUERENTE: FABIO PAULINO GARCIA
RELATOR: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
4) PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600122-22.2018.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2017 - ÓRGÃO
ESTADUAL - PARTIDO DA REPÚBLICA - PR/MT
REQUERENTE: PR - PARTIDO DA REPÚBLICA - COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DE MATO
GROSSO
ADVOGADO: WAGNER DE BARROS FERRETTI – OAB/MT 13.530/O
REQUERENTE: WELLINGTON ANTÔNIO FAGUNDES
REQUERENTE: JEAN CARLOS LOPES LINO
REQUERENTE: CÉSAR ROBERTO ZILIO
RELATOR: LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
5) PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600126-59.2018.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2017 - ÓRGÃO
ESTADUAL - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB/MT
REQUERENTE: PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL DE MATO GROSSO
ADVOGADO: DIEGO OSMAR PIZZATTO – OAB/MT 11.094/O
REQUERENTE: ROGÉRIO ROSSETTI MARTINS
REQUERENTE: ADILTON DOMINGOS SACHETTI
REQUERENTE: JOSINETE MENDES DO NASCIMENTO
REQUERENTE: MARCOS ALEXSANDRO DE MAGALHÃES
REQUERENTE: ANDERSON VIDAL DOS SANTOS
RELATOR: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
6) ) PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600125-74.2018.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2017 - ÓRGÃO
ESTADUAL - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE - REDE/MT.
REQUERENTE: REDE - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO GROSSO
ADVOGADO: LUCIANO SOUZA DE ARRUDA – OAB/MT 9.832/O
REQUERENTE: ERON NUNES CABRAL
ADVOGADO: LUCIANO SOUZA DE ARRUDA – OAB/MT 9.832/O
REQUERENTE: LUCIANO SOUZA DE ARRUDA – OAB/MT 9.832/O
RELATOR: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
7) PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600129-14.2018.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2017 - ÓRGÃO
ESTADUAL - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD/MT
REQUERENTE: PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL
DE MATO GROSSO
ADVOGADO: MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA – OAB/MT 14.039/O
ADVOGADO: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO – OAB/MT 3.150/A
REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO
REQUERENTE: DJALMA SILVESTRE FERNANDES
RELATOR: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
8) PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600134-36.2018.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2017 - ÓRGÃO
ESTADUAL - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB/MT
REQUERENTE: PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL DE MATO GROSSO
ADVOGADO: WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS – OAB/MT
ADVOGADO: ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA – OAB/MT
ADVOGADO: MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO – OAB/MT
REQUERENTE FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO
REQUERENTE: JOSE ROBERTO BEZERRA
RELATOR: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
9) PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600136-06.2018.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2017 - ÓRGÃO
ESTADUAL - PARTIDO D SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB/MT
REQUERENTE: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - DIRETÓRIO
ESTADUAL DE MATO GROSSO
ADVOGADO: MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA – OAB/MT14.039/O
ADVOGADO: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO – OAB/MT 3.150/A
REQUERENTE: NILSON APARECIDO LEITAO
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REQUERENTE: PAULO DE CAMPOS BORGES JUNIOR
REQUERENTE: RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO
RELATOR: LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos trinta dias do mês de
maio do ano de dois mil e dezoito.
Assinado por: BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO Secretário Judiciário

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECISÕES
PAE Nº 2069/2013
1. Em razão das informações prestadas pela Seção de Planejamento e Treinamento/CED
acerca de erro material de digitação na informação nº 103/2018 SSAA/CED, doc. n°
39009/2018, RETIFICO a decisão proferida em 17/05/2018 (doc. n° 39278/2018), para fazer
constar o correto cargo ocupado pelo servidor ADRIANO PEREIRA BUENO, integrante da
carreira de Analista Judiciário, Área Judiciária,
passando da Classe B, Padrão 9, para a Classe B, Padrão 10, com efeitos a partir de
14/05/2018.
2. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
retificação e anotações. Após, à Coordenadoria de Pessoal para as providências relativas aos
pagamentos decorrentes da presente decisão retificadora.
Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018.
Assinado por: VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS Secretário de Gestão de
Pessoas

ATOS DA 3ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
DPI N.º 14-33.2018.6.11.0003
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÃO (COINCIDÊNCIA)
INTERESSADO: CLAUDIO RESCHKE
INTERESSADO: CLAUDIO DA SILVA
Vistos.
(...)
Do exposto, não havendo como desconsiderar a coincidência de dados biométricos das digitais
dos eleitores envolvidos, a fim de assegurar a integridade do cadastro eleitoral, determino,
com fundamento no art. 71, inciso III, do Código Eleitoral, o cancelamento das inscrições
envolvidas na presente coincidência, referentes aos eleitores Claudio Reschke (inscrição 0016
5950 1821) e Claudio da Silva (inscrição 0361 1036 1813), devendo ser lançado o ASE 450 –
cancelamento – sentença autoridade judiciária.
Registre-se que, não obstante a presente decisão, o(s) eleitor(es) poderá (ão) requerer nova
inscrição eleitoral, mediante apresentação dos documentos exigidos e preenchimento dos
requisitos legais.
Publique-se e intime-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Determino o encaminhamento de cópia integral destes autos à Delegacia de Polícia, para que
proceda à investigação acerca da prática de crime.
Sobrevindo o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e registros
necessários. Cumpra-se.
Rosário Oeste/MT, 29 de maio de 2018.
Assinado por: RICARDO NICOLINO DE CASTRO - Juiz Eleitoral

ATOS DA 4ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 09/2018
A Excelentíssima Senhora Dra. KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA, MMª. Juíza Eleitoral da 4ª Zona
Eleitoral, Município de Poconé, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na
forma da Lei etc.
Faz saber a todos quanto este edital virem ou dele tiverem conhecimento, que foi instaurado
o Processo nº 8-23.2018.6.11.0004, para apuração da coincidência biométrica constatada
após batimento de dados pelo Sistema Elo da Justiça Eleitoral (1DBIOMT1700152362),
envolvendo os eleitores ROSANGELA APARECIDA FERNANDES PORFIRIO, filha de José
Fernandes e Irene Dionisio de Moraes, nascida em 27/10/1966, inscrição eleitoral nº
000666461872, ZE 19/MT (Tangará da Serra) e MARIA DE CASSIA MENDES DE OLIVEIRA,
filha de Silvia Mendes de Oliveira, nascida em 29/05/1967, inscrição eleitoral nº
006664681872, ZE 04/MT (Poconé.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa mandou a Senhora Juíza
publicar o presente edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral pelo
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prazo de três dias. Eu, Diego Manoel Mascarenhas do Nascimento, Chefe de Cartório, conferi e
digitei.
Poconé-MT, 25 de maio de 2018.
Assinado por: Diego Manoel Mascarenhas do Nascimento - Chefe de Cartório

ATOS DA 10ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 4802/2018
Autos n.º 4802/2018
Pedido de Providências
Interessados: Ministério Público Eleitoral
Interessados: Suelma Inácio de Jesus - Oficial de Justiça
Partes interessadas: Cloves José Backes, Francisco José Pinheiro Jota, Adriana Pereira e Silva,
Yuri Amaral de Moraes, Afonso Aragão, José Carlos Batista, Pedro Pereira Campos Filho, Lucio
Silveira dos Santos
Vistos.
Cuida-se de arguição de suspeição com pedido de afastamento da Sra. Oficial de Justiça
Suelma Inácio de Jesus, formulada pelos suplentes de vereadores Cloves José Backers e
outros, nos processos 1-47.2017.6.11.0010, 3-17.2017.6.11.0010, 4-02.2017.6.11.0010.
Os motivos do pedido se baseiam em um suposto interesse da Sra. Oficial de Justiça para
prolongar o tramite de alguns processos que tramitam na 10ª Zona Eleitoral.
A Sra. Suelma é auxiliar da Justiça, a teor do artigo 149 do Código de Processo Civil.
Destarte, prescreve o artigo 148 do Código de Processo Civil que: aplicam-se os motivos de
impedimento e suspeição: (...) II – aos auxiliares da justiça (...).
O parágrafo segundo do artigo 148 determina que o juiz mandará processar o incidente em
separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido em 15 dias, facultando a produção
de prova quando necessária.
Desta forma, determino a intimação da Sra. Oficial de Justiça para que se manifeste sobre o
pedido de suspeição, no prazo de 15 dias.
Consigno que os processos, cujo o pedido de suspeição deveria tramitar, terão seguimento
normal, sendo que a Sra. Oficial de Justiça deverá permanecer atuando nos feitos, enquanto
não houver deliberação deste Juízo.
Juntada aos autos a manifestação da Oficial de Justiça, dê vista dos autos ao Ministério
Público Eleitoral.
Outrossim, considerando que o pedido de suspeição se refere a atuação da Sra. Oficial de
Justiça em mais de um processo, intimem-se os postulantes para informarem em qual
processo deverá ser apensado o presente incidente.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Rondonópolis/MT, 22 de maio de 2018.
Assinado por: Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza Eleitoral 10º ZE

ATOS DA 13ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 5-41.2018.6.11.0013
EMBARGANTE: ELMAR JOSÉ LINCK
EMBARGANTE: SANDRA BRITZ LINCK
ADVOGADO: RONEY MARCOS FERREIRA - OAB/MT 10.316
EMBARGADO: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM MATO GROSSO
CDA Nº 12.6.11.004683-81
INSCRIÇÃO ELEITORAL Nº 3.482/2018
Vistos.
Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por ELMAR JOSÉ LINCK e SANDRA BRITZ
LINCK à execução que lhes movem UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, consistente na cobrança do
crédito inscrito em dívida ativa consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n.
12.6.11.004683-81.
Defenderam a existência de excesso da penhora, uma vez que a dívida atualizada importa em
R$ 57.263,47 (cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e sete
centavos); porém, os bens penhorados estão avaliados em R$ 605.700,00 (seiscentos e cinco
mil e setecentos reais).
Assim, requereu a procedência dos embargos para o fim de excluir do rol dos bens
penhorados o imóvel urbano de n. 01, da quadra 04, da planta geral do Loteamento
Industrial, matriculado sob n. 16.426, avaliado em R$ 516.000,00 (quinhentos e dezesseis mil
reais), determinando, por consequência, a baixa penhora no respectivo registro imobiliário.
A União, por sua vez, defendeu a manutenção da penhora sobre os bens dos executados
porque com exceção do imóvel urbano de matrícula n. 16.426, foram objeto de hasta pública
que tornou-se infrutífera por ausência de interessados. Além disso, as tentativas de penhora
de ativos financeiros em conta dos executados foram infrutíferas.
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Ressaltou, por outro lado, que entre os três imóveis possíveis dos executados passíveis de
penhora, apenas um sofreu a restrição.
Dessa forma, requereu a improcedência dos embargos e o prosseguimento da execução na
busca de satisfação do crédito.
Em síntese, é o necessário. DECIDO.
Verifica-se que os executados foram regularmente citados nos autos de execução fiscal n.
381-2012.6.11.0013, deixando decorrer o prazo sem realizar o pagamento do crédito
consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 12.6.11.004683-81, bem como não ofertaram
garantias para a satisfação do crédito. Dessa forma, foi determinada a penhora sobre o bem
descrito no auto de penhora e avaliação (fl. 10), do executivo fiscal. Sobre a penhora os
executados foram intimados, mas deixaram novamente decorrer o prazo sem manifestação.
Na sequência, houve determinação de penhora de ativos financeiros em contas bancárias dos
executados, cuja diligência tornou-se infrutífera por não haver dinheiro nas contas dos
executados.
Ato contínuo foi determinado outra penhora sobre veículos dos executados pelo Sistema
RENAJUD, cuja restrição recaiu sobre os bens descritos nas fls. 41/42, dos autos de execução
fiscal (motocicleta Honda/CG 125; M. Benz/OF 1318).
Verifica-se que os bens penhorados foram levados a leilão, mas tornou-se infrutífera a
arrematação por ausência de interessados.
Assim, nova tentativa de penhora de ativos financeiros nas contas dos executados foi
indeferida. Porém, foi realizada nova penhora sobre bem imóvel dos executados, cuja relação
de bens de fl. 105 da ação fiscal, a penhora recaiu sobre o imóvel de matrícula n. 16.426.
Com efeito, em que pese o alegado excesso de execução alegado pelos embargantes e,
considerando, por outro lado, que de fato o valor dos penhorados supera, e muito, o valor da
dívida, nenhum outro bem foi ofertado em substituição aos bens penhorados, como faculta o
artigo 15, inciso I, da Lei de Execução Fiscal – LEF, e os que já foram penhorados não
possuem liquidez.
Há de se ressaltar que os bens móveis penhorados foram objeto de hasta pública fracassada
por ausência de arrematantes/interessados na aquisição desses bens.
O Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente à Lei de Execução Fiscal, portanto,
quando esta não regula uma determinada situação (art. 1º da LEF). Mas a norma do artigo 11
da chamada Lei de Execução Fiscal estabelece uma ordem de preferência, que constitui o
credor no direito de recusar indicação que se faça em outros termos.
Aliás, o artigo 848, inciso VI, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o credor
recusar a substituição da penhora quando houver fracassada tentativa alienação judicial
anterior. E foi justamente esta a hipótese dos autos, já que a hasta pública realizada sobre os
bens móveis dos executados fracassou por ausência de interessados na arrematação daqueles
bens. Além disso, importa destacar que também a tentativa de penhora de ativos financeiros
nas contas bancárias dos executados foi infrutífera.
Frisa-se, por outro lado, que a execução se faz em benefício do credor (art. 797, caput, do
CPC), e neste caso a exequente/embargada recusou o levantamento da penhora que recai
sobre o imóvel, fundamentando os motivos de sua recusa. E nem se invoque a norma do
artigo 805 do Código de Processo Civil, que há de ser interpretado à luz do artigo 835, § 1º,
do CPC.
Neste sentido vale citar a orientação do Superior Tribunal de Justiça, do decidir, no REsp n.
1.337.790/PR, que inexiste “preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade
para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva, exigindo-se, para a superação da
ordem legal prevista no artigo 655 do CPC/1973, equivalente ao artigo 835 do CPC/2015,
firma argumentação baseada em caso concreto”. Sem destaque no original.
Por ora, o imóvel constitui a única garantia para a satisfação do crédito. Aliás, os executados
possuem outros bens imóveis que poderiam substituir o bem ou os bens penhorados,
conforme relação constante na fl. 105 da execução, mas não o fizeram. A desconstituição da
penhora sobre o imóvel sem outra garantia de fácil liquidez, não deve ser acolhido o pedido
dos embargantes.
Em outras palavras, o imóvel penhorado nos autos deve responder pela garantia da execução.
Assim, não há falar em excesso de execução, não importando se o valor do imóvel penhorado
ultrapasse o do crédito, até porque, em eventual hasta pública, o valor arrematado, após o
pagamento do credor e as custas e despesas processuais, deverá ser devolvido ao executado.
Com relação aos demais bens móveis já penhorados (fls. 52/53), considerando que a Fazenda
Pública não manifesta interesse, será procedida a baixa do gravame, tão logo transite em
julgado a presente sentença.
Diante do exposto, forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO
IMPROCEDENTES os Embargos à Execução opostos por ELMAR JOSÉ LINCK e SANDRA BRITZ
LICK à execução fiscal que lhes move UNIÃO – FAZENDA NACIONAL.
Pelo princípio da causalidade, CONDENO os embargantes ao pagamento de honorários
advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º,
II e III, do CPC).
Sem custas, conforme disciplina o artigo 373 do CE.
Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis para que envie a cópia da matricula do imóvel nº
16.426, com a averbação já efetuada.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Barra do Bugres – MT, 29 de maio de 2018.
Assinado por: Silvio Mendonça Ribeiro Filho - Juiz Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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ATOS DA 15ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 44/2018
A Excelentíssima Senhora JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA, MM. Juíza da 15ª Zona Eleitoral
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que os eleitores
constantes da relação abaixo estão envolvidos em DUPLICIDADE DE INSCRIÇÃO ELEITORAL
OBJETO: Publicidade das inscrições eleitorais envolvidas em duplicidade / pluralidade de
inscrição eleitoral, conforme art. 35 da Resolução do TSE nº 21.538/2003.
Nome do Eleitor

Inscrição Eleitoral Nascimento Situação

DOMINGOS TRERE OMORATE HO AWARI 0167 6262 1821

26/12/1975 CANCELADO

DOMINGOS TRERE OMORATE HO AWARI 0294 6485 1848

26/12/1975 REGULAR

Nome do Eleitor Inscrição Eleitoral Nascimento Situação
ANITA ROOTSITI 0187 0509 1805

24/05/1974 REGULAR

ANITA ROOTSITI 0337 9300 1805

24/05/1974 REGULAR

Nome do Eleitor

Inscrição Eleitoral Nascimento Situação

MARIA ENILDE WA’UTOMODZANITSU’U’Õ 0308 6816 1856

30/10/1980 CANCELADO

MARIA ENILDE WA’UTOMODZANITSU’U’Õ 0225 3106 1880

30/10/1980 REGULAR

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 por três dias úteis.
São Félix do Araguaia, 28 de maio de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral

SENTENÇAS
PROCESSO: 35-07.2017.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO
2016
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
ADVOGADO – ROGÉRIO CAETANO DE BRITO – OAB/MT 16.581
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2016 pelo órgão do Partido Social Democrático –
São Félix do Araguaia/MT.
Após intimação, a prestação de contas foi apresentada em petição às fls.07-09.
Nas fls.12-14 consta certidão de publicação de edital de recebimento das contas.
Ato contínuo, nas fls.15-23 foram encartadas informações referentes à distribuição de
recursos do fundo partidário e SPCA.
Nas fls. 24-25 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas, com ciência do Ministério Público Eleitoral na
fl.27.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora
analisadas.
Não se pode olvidar, ademais, que o órgão técnico de análise se manifestou pela aprovação
das presentes contas, com ciência pelo Ministério Público.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada,
não havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII, “a” da Resolução TSE 23.464/2015, APROVO AS
CONTAS ora analisadas.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT, bem como via
postal ao dirigente partidário.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 28 de maio de 2018
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO: 525-63.2016.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEIÇÕES 2016
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC - LUCIARA/MT
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições municipais de 2016 pelo PARTIDO SOCIAL
CRISTÃO (PSC) no município de Luciara/MT.
Após manter-se inerte, o partido foi intimado a apresentar sua prestação de contas, conforme
certidão à fl.14, mas quedou-se inerte.
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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Nas fls. 15 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela não prestação das presentes contas.
Nas fls. 17-18 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu
representante opina pela não prestação das contas.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Há óbice intransponível à análise das contas, porquanto a agremiação partidária quedou-se
inerte.
Com efeito, mesmo após efetiva intimação, o partido deixou de apresentar as contas,
restando, portando, evidente a impossibilidade de análise.
Isto posto, com fulcro no art. 68, IV,”a” da Resolução do TSE nº 23.463/2015, JULGO NÃO
PRESTADAS as contas de campanha do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC) no município de
Luciara/MT, sem prejuízo da possível responsabilidade cível, administrativa e criminal em
decorrência das irregularidades identificáveis nos autos, e com a consequente perda do direito
ao recebimento da cota do Fundo Partidário, por tempo indeterminado, até que seja
regularizada a situação do partido, conforme art. 73, § 1º em diante, da Resolução do TSE nº
23.463/2015.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, sejam tomadas as medidas necessárias à perda do direito do partido
ao recebimento da cota Fundo Partidário, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 28 de maio de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO: 56-80.2017.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO
2016
INTERESSADO: PARTIDO DA REPÚBLICA – NOVO SANTO ANTÔNIO/MT
ADVOGADOS – EMÍLIA BORGES DE SÁ – OAB/MT 22.134-B
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2016 pelo órgão do Partido da República – Novo
Santo Antônio/MT.
Após intimação, a prestação de contas foi apresentada em petição às fls.07-10.
Nas fls.13-14 consta certidão de publicação de edital de recebimento das contas.
Ato contínuo, nas fls.15-18 foram encartadas informações referentes à distribuição de
recursos do fundo partidário e SPCA.
Nas fls. 19-20 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas, com ciência do Ministério Público Eleitoral na
fl.22.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora
analisadas.
Não se pode olvidar, ademais, que o órgão técnico de análise se manifestou pela aprovação
das presentes contas, com ciência pelo Ministério Público.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada,
não havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII, “a” da Resolução TSE 23.464/2015, APROVO AS
CONTAS ora analisadas.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT, bem como via
postal ao dirigente partidário.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 28 de maio de 2018
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO:328-11.2016.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEIÇÕES 2016
INTERESSADO:PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB – ALTO BOA VISTA/MT
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições municipais de 2016 pelo PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - PTB no município de Alto Boa Vista/MT.
Recebidos os documentos da apresentação final (recibo de entrega de fl. 02), foi publicado o
edital relativo à abertura de prazo para impugnação (certidão de fl. 26), que, por sua vez,
transcorreu in albis.
Instado a regularizar sua representação processual, posto que foram apresentadas as suas
contas sem estar representado por advogado, o partido deixou transcorrer in albis o prazo
concedido para regularização da sua capacidade postulatória
Certidão de cumprimento de mandado à fl. 31.

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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O representante partidário foi intimado então via edital para regularizar sua representação
nos autos, conforme despacho à fl.33, com certidão de publicação do edital à fl.35-36 e de
transcurso in albis à fl.37
Nas fls. 38-39 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela não prestação das presentes contas.
Nas fls. 41-42 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu
representante opina pela não prestação das contas.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Há óbice intransponível à instauração da relação jurídica processual e ao subsequente
julgamento de mérito, consistente na ausência de capacidade postulatória do partido.
Com efeito, mesmo após efetiva intimação, o partido deixou de constituir advogado que o
representasse, restando, portando, evidente sua falta de capacidade postulatória.
Isto posto, com fulcro nos art. 84, §3º, art. 41, §6º, art. 48, II, f e art. 68, IV, todos da
Resolução do TSE nº 23.463/2015, JULGO NÃO PRESTADAS as contas de campanha do
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB no município de Alto Boa Vista/MT, sem prejuízo
da possível responsabilidade cível, administrativa e criminal em decorrência das
irregularidades identificáveis nos autos, e com a consequente perda do direito ao recebimento
da cota do Fundo Partidário, por tempo indeterminado, até que seja regularizada a situação
do partido, conforme art. 73, § 1º em diante, da Resolução do TSE nº 23.463/2015.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, sejam tomadas as medidas necessárias à perda do direito do partido
ao recebimento da cota Fundo Partidário, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 28 de maio de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO:348-02.2016.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEIÇÕES 2016
INTERESSADO:DEMOCRATAS - DEM - LUCIARA/MT
ADVOGADO:NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições municipais de 2016 pelo DEMOCRATAS (DEM) no
município de Luciara/MT.
Recebidos os documentos da apresentação final (recibo de entrega de fl. 02), foi publicado o
edital relativo à abertura de prazo para impugnação (certidão de fl. 25), que, por sua vez,
transcorreu in albis.
Instado a regularizar sua representação processual, posto que foram apresentadas as suas
contas sem estar representado por advogado, o partido deixou transcorrer in albis o prazo
concedido para regularização da sua capacidade postulatória
Certidão de cumprimento de mandado à fl. 31.
Nas fls. 33/34 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela não prestação das presentes contas.
Nas fls. 36/37 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu
representante opina pela não prestação das contas.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Há óbice intransponível à instauração da relação jurídica processual e ao subsequente
julgamento de mérito, consistente na ausência de capacidade postulatória do partido.
Com efeito, mesmo após efetiva intimação, o partido deixou de constituir advogado que o
representasse, restando, portando, evidente sua falta de capacidade postulatória.
Compulsando os autos, verifica-se que a intimação do partido foi realizada de forma pessoal,
conforme art. 84, § 3º da Resolução do TSE nº 23.463/2015.
Isto posto, com fulcro nos art. 84, §3º, art. 41, §6º, art. 48, II, f e art. 68, IV, todos da
Resolução do TSE nº 23.463/2015, JULGO NÃO PRESTADAS as contas de campanha do
DEMOCRATAS do município de Luciara/MT, sem prejuízo da possível responsabilidade cível,
administrativa e criminal em decorrência das irregularidades identificáveis nos autos, e com a
consequente perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, por tempo
indeterminado, até que seja regularizada a situação do partido, conforme art. 73, § 1º em
diante, da Resolução do TSE nº 23.463/2015.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, sejam tomadas as medidas necessárias à perda do direito do partido
ao recebimento da cota Fundo Partidário, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 28 de maio de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO:403-50.2016.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEIÇÕES 2016
PROCESSO:403-50.2016.6.11.0015 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2016
INTERESSADO:PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – PSD – ALTO BOA VISTA/MT
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições municipais de 2016 pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATA – PSD no município de Alto Boa Vista/MT.
Recebidos os documentos da apresentação final (recibo de entrega de fl. 02), foi publicado o
edital relativo à abertura de prazo para impugnação (certidão de fl. 27), que, por sua vez,
transcorreu in albis.
Instado a regularizar sua representação processual, posto que foram apresentadas as suas
contas sem estar representado por advogado, o partido deixou transcorrer in albis o prazo
concedido para regularização da sua capacidade postulatória
Certidão de cumprimento de mandado à fl. 32.
O representante partidário foi intimado então via edital para regularizar sua representação
nos autos, conforme despacho à fl.34, com certidão de publicação do edital à fl.37-38 e de
transcurso in albis à fl.39
Nas fls. 40-41 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela não prestação das presentes contas.
Nas fls. 43-44 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu
representante opina pela não prestação das contas.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Há óbice intransponível à instauração da relação jurídica processual e ao subsequente
julgamento de mérito, consistente na ausência de capacidade postulatória do partido.
Com efeito, mesmo após efetiva intimação, o partido deixou de constituir advogado que o
representasse, restando, portando, evidente sua falta de capacidade postulatória.
Isto posto, com fulcro nos art. 84, §3º, art. 41, §6º, art. 48, II, f e art. 68, IV, todos da
Resolução do TSE nº 23.463/2015, JULGO NÃO PRESTADAS as contas de campanha do
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – PSD no município de Alto Boa Vista/MT, sem prejuízo da
possível responsabilidade cível, administrativa e criminal em decorrência das irregularidades
identificáveis nos autos, e com a consequente perda do direito ao recebimento da cota do
Fundo Partidário, por tempo indeterminado, até que seja regularizada a situação do partido,
conforme art. 73, § 1º em diante, da Resolução do TSE nº 23.463/2015.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, sejam tomadas as medidas necessárias à perda do direito do partido
ao recebimento da cota Fundo Partidário, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 28 de maio de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO:4-50.2018.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO
2016
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL – ALTO BOA VISTA/MT
ADVOGADO: JOSÉ GENILSON BRAYNER – OAB/GO 35.137
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2016 pelo órgão do Partido Social Liberal – Alto
Boa Vista/MT.
Após intimação, a prestação de contas foi apresentada em petição às fls.02-04.
Nas fls.05-07 consta certidão de publicação de edital de recebimento das contas.
Ato contínuo, nas fls.08-11 foram encartadas informações referentes à distribuição de
recursos do fundo partidário e SPCA.
Nas fls. 12-13 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas, com ciência do Ministério Público Eleitoral na
fl.15.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora
analisadas.
Não se pode olvidar, ademais, que o órgão técnico de análise se manifestou pela aprovação
das presentes contas, com ciência pelo Ministério Público.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada,
não havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII, “a” da Resolução TSE 23.464/2015, APROVO AS
CONTAS ora analisadas.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT, bem como via
postal ao dirigente partidário.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 28 de maio de 2018
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO:517-86.2016.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEIÇÕES 2016
INTERESSADO:PARTIDO PROGRESSISTA – PP NOVO SANTO ANTÔNIO/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: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições municipais de 2016 pelo PARTIDO
PROGRESSISTA (PP) no município de Novo Santo Antônio/MT.
Recebidos os documentos da apresentação final (recibo de entrega de fl. 02), foi publicado o
edital relativo à abertura de prazo para impugnação, que, por sua vez, transcorreu in albis.
Instado a regularizar sua representação processual, posto que foram apresentadas as suas
contas sem estar representado por advogado, o partido deixou transcorrer in albis o prazo
concedido para regularização da sua capacidade postulatória
Certidão de cumprimento de mandado à fl. 32.
Nas fls. 34/35 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela não prestação das presentes contas.
Nas fls. 37/38 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu
representante opina pela não prestação das contas.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Há óbice intransponível à instauração da relação jurídica processual e ao subsequente
julgamento de mérito, consistente na ausência de capacidade postulatória do partido.
Com efeito, mesmo após efetiva intimação, o partido deixou de constituir advogado que o
representasse, restando, portando, evidente sua falta de capacidade postulatória.
Compulsando os autos, verifica-se que a intimação do partido foi realizada de forma pessoal,
conforme art. 84, § 3º da Resolução do TSE nº 23.463/2015.
Isto posto, com fulcro nos art. 84, §3º, art. 41, §6º, art. 48, II, f e art. 68, IV, todos da
Resolução do TSE nº 23.463/2015, JULGO NÃO PRESTADAS as contas de campanha do
PARTIDO PROGRESSISTA (PP) do município de Novo Santo Antônio/MT, sem prejuízo da
possível responsabilidade cível, administrativa e criminal em decorrência das irregularidades
identificáveis nos autos, e com a consequente perda do direito ao recebimento da cota do
Fundo Partidário, por tempo indeterminado, até que seja regularizada a situação do partido,
conforme art. 73, § 1º em diante, da Resolução do TSE nº 23.463/2015.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, sejam tomadas as medidas necessárias à perda do direito do partido
ao recebimento da cota Fundo Partidário, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 28 de maio de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO:65-42.2017.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO
2016
INTERESSADO: PARTIDO PROGRESSISTA – NOVO SANTO ANTÔNIO/MT
ADVOGADA – DANIELA CAETANO DE BRITO – OAB/MT 9.880
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2016 pelo órgão do Partido Progressista – Novo
Santo Antônio/MT.
Após intimação, a prestação de contas foi apresentada em petição às fls.14-16.
Nas fls.17-18 consta certidão de publicação de edital de recebimento das contas.
Ato contínuo, nas fls.21-24 foram encartadas informações referentes à distribuição de
recursos do fundo partidário e SPCA.
Nas fls. 25-26 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas, com ciência do Ministério Público Eleitoral na
fl.28.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora
analisadas.
Não se pode olvidar, ademais, que o órgão técnico de análise se manifestou pela aprovação
das presentes contas, com ciência pelo Ministério Público.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada,
não havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII, “a” da Resolução TSE 23.464/2015, APROVO AS
CONTAS ora analisadas.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT, bem como via
postal ao dirigente partidário.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 28 de maio de 2018
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza 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
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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DESPACHOS
NOTÍCIA CRIME: 11-47.2015.6.11.0015
AUTORA DO FATO: NOELY PACIENTE LUZ
Vistos, etc.
Ante o teor da certidão à fl.94, DETERMINO que NOELY PACIENTE LUZ seja intimada, via
telefone, para comparecer ao cartório eleitoral e, acompanhada de um servidor, realizar o
pagamento da quantia objeto da transação feita nestes autos.
Caso os contatos via telefone não logrem êxito, EXPEÇA-SE mandado de intimação com
idêntico teor.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
São Félix do Araguaia/MT, 28 de maio de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº 31-67.2017.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
Vistos, etc.
Em vista do teor da manifestação do Ministério Público Eleitoral, com fulcro no art. 30, VI, “e”
da Resolução 23.464/2015 do E.TSE, DETERMINO a publicação de edital de intimação, abrindo
vistas aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados
nos autos, no prazo de 3 (três) dias, com imediata conclusão dos autos após o transcurso do
prazo, para as providências previstas no art. 30, VI, “f” da Resolução 23.464/2015 do E.TSE.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia, 28 de maio de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº 37-74.2017.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
Vistos, etc.
Em vista do teor da manifestação do Ministério Público Eleitoral, com fulcro no art. 30, VI, “e”
da Resolução 23.464/2015 do E.TSE, DETERMINO a publicação de edital de intimação, abrindo
vistas aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados
nos autos, no prazo de 3 (três) dias, com imediata conclusão dos autos após o transcurso do
prazo, para as providências previstas no art. 30, VI, “f” da Resolução 23.464/2015 do E.TSE.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia, 28 de maio de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº 44-66.2017.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
Vistos, etc.
Em vista do teor da manifestação do Ministério Público Eleitoral, com fulcro no art. 30, VI, “e”
da Resolução 23.464/2015 do E.TSE, DETERMINO a publicação de edital de intimação, abrindo
vistas aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados
nos autos, no prazo de 3 (três) dias, com imediata conclusão dos autos após o transcurso do
prazo, para as providências previstas no art. 30, VI, “f” da Resolução 23.464/2015 do E.TSE.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia, 28 de maio de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº 62-87.2017.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – NOVO SANTO ANTÔNIO/MT
Vistos, etc.
Em vista do teor da manifestação do Ministério Público Eleitoral, com fulcro no art. 30, VI, “e”
da Resolução 23.464/2015 do E.TSE, DETERMINO a publicação de edital de intimação, abrindo
vistas aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados
nos autos, no prazo de 3 (três) dias, com imediata conclusão dos autos após o transcurso do
prazo, para as providências previstas no art. 30, VI, “f” da Resolução 23.464/2015 do E.TSE.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia, 28 de maio de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº 64-57.2017.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – NOVO SANTO
ANTÔNIO/MT
Vistos, etc.
Em vista do teor da manifestação do Ministério Público Eleitoral, com fulcro no art. 30, VI, “e”
da Resolução 23.464/2015 do E.TSE, DETERMINO a publicação de edital de intimação, abrindo
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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vistas aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados
nos autos, no prazo de 3 (três) dias, com imediata conclusão dos autos após o transcurso do
prazo, para as providências previstas no art. 30, VI, “f” da Resolução 23.464/2015 do E.TSE.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia, 28 de maio de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº 77-56.2017.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – ALTO BOA VISTA/MT
Vistos, etc.
Em vista do teor da manifestação do Ministério Público Eleitoral, com fulcro no art. 30, VI, “e”
da Resolução 23.464/2015 do E.TSE, DETERMINO a publicação de edital de intimação, abrindo
vistas aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados
nos autos, no prazo de 3 (três) dias, com imediata conclusão dos autos após o transcurso do
prazo, para as providências previstas no art. 30, VI, “f” da Resolução 23.464/2015 do E.TSE.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia, 28 de maio de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº 83-63.2017.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO VERDE - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em vista do teor da manifestação do Ministério Público Eleitoral, com fulcro no art. 30, VI, “e”
da Resolução 23.464/2015 do E.TSE, DETERMINO a publicação de edital de intimação, abrindo
vistas aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados
nos autos, no prazo de 3 (três) dias, com imediata conclusão dos autos após o transcurso do
prazo, para as providências previstas no art. 30, VI, “f” da Resolução 23.464/2015 do E.TSE.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia, 28 de maio de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº 89-70.2017.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em vista do teor da manifestação do Ministério Público Eleitoral, com fulcro no art. 30, VI, “e”
da Resolução 23.464/2015 do E.TSE, DETERMINO a publicação de edital de intimação, abrindo
vistas aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados
nos autos, no prazo de 3 (três) dias, com imediata conclusão dos autos após o transcurso do
prazo, para as providências previstas no art. 30, VI, “f” da Resolução 23.464/2015 do E.TSE.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia, 28 de maio de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº 91-40.2017.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em vista do teor da manifestação do Ministério Público Eleitoral, com fulcro no art. 30, VI, “e”
da Resolução 23.464/2015 do E.TSE, DETERMINO a publicação de edital de intimação, abrindo
vistas aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados
nos autos, no prazo de 3 (três) dias, com imediata conclusão dos autos após o transcurso do
prazo, para as providências previstas no art. 30, VI, “f” da Resolução 23.464/2015 do E.TSE.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia, 28 de maio de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO Nº 93-10.2017.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em vista do teor da manifestação do Ministério Público Eleitoral, com fulcro no art. 30, VI, “e”
da Resolução 23.464/2015 do E.TSE, DETERMINO a publicação de edital de intimação, abrindo
vistas aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos apresentados
nos autos, no prazo de 3 (três) dias, com imediata conclusão dos autos após o transcurso do
prazo, para as providências previstas no art. 30, VI, “f” da Resolução 23.464/2015 do E.TSE.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia, 28 de maio de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza 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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PROCESSO: 104-39.2017.6.11.0015
RÉU: SÍLVIA PAULA DE BARROS
Vistos, etc.
Considerando o cumprimento da diligência, inexistentes quaisquer outras razões para a
manutenção do trâmite deste expediente, DETERMINO o seu imediato arquivamento, com as
anotações de praxe.
São Félix do Araguaia/MT, 28 de maio de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral
PROCESSO:524-78.2016.6.11.0015 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEIÇÕES 2016
INTERESSADO:PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - LUCIARA/MT
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições municipais de 2016 pelo PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO (PRB) no município de Luciara/MT.
Após manter-se inerte, o partido foi intimado a apresentar sua prestação de contas, conforme
certidão à fl.15, mas quedou-se inerte.
Nas fls. 30/31 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela não prestação das presentes contas.
Nas fls. 32/33 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu
representante opina pela não prestação das contas.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Há óbice intransponível à análise das contas, porquanto a agremiação partidária quedou-se
inerte.
Com efeito, mesmo após efetiva intimação, o partido deixou de apresentar as contas,
restando, portando, evidente a impossibilidade de análise.
Isto posto, com fulcro no art. 68, IV,”a” da Resolução do TSE nº 23.463/2015, JULGO NÃO
PRESTADAS as contas de campanha do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB) no
município de Luciara/MT, sem prejuízo da possível responsabilidade cível, administrativa e
criminal em decorrência das irregularidades identificáveis nos autos, e com a consequente
perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, por tempo indeterminado, até
que seja regularizada a situação do partido, conforme art. 73, § 1º em diante, da Resolução
do TSE nº 23.463/2015.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, sejam tomadas as medidas necessárias à perda do direito do partido
ao recebimento da cota Fundo Partidário, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se,
oportunamente, os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 28 de maio de 2018.
Assinado por: Janaína Cristina de Almeida - Juíza Eleitoral

ATOS DA 16ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016
EDITAL Nº 35/2018
INTIMAÇÃO
Processo nº 349-81.2016.6.11.0016 - Prestação de contas - candidato - Eleições 2016
Interessado: Edi Venâncio Oliveira (vereador)
Advogado: Sérgio Roberto Junqueira Zoccoli Filho - OAB/MT nº 18.709-B
Considerando o parecer preliminar para expedição de diligência, expedido nos autos em
epígrafe, acostado às fls. 234-246, INTIMO o interessado Edi Venâncio Oliveira, na pessoa de
seu advogado, Dr. Sérgio Roberto Junqueira Zoccoli Filho, OAB/MT nº 18.709-B, para que,
nos termos do art. 64, §1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015, caso queira, manifeste-se no
prazo de 72 (setenta e duas) horas. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e
ninguém no futuro possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado
no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Vila Rica, aos trinta
dias do mês de maio de dois mil e dezoito. Eu, _____________, Joyce Ramos Dias Muciaccia,
Chefe de Cartório, digitei, conferi e assinei o presente edital de intimação, autorizada pela
Portaria nº 08/2016.
Assinado por: JOYCE RAMOS DIAS MUCIACCIA - Chefe de Cartório - 16ªZE

PARECERES TÉCNICOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016
PROCESSO Nº: 349-81.2016.6.11.0016
PROTOCOLO Nº: 77.065/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.
PRESTADOR: EDI VENANCIO OLIVEIRA - 45555 - VEREADOR - SANTA TEREZINHA
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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CNPJ: 25.583.914/0001-53
Nº CONTROLE: 455551391979MT1795604
DATA ENTREGA: 02/03/2018 às 10:50:41
DATA GERAÇÃO: 04/05/2018 às 15:55:46
PARTIDO POLÍTICO: PSDB
ADVOGADO: SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB-MT: 18.709-B
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Em cumprimento ao que dispõe a Resolução TSE n. 23.463/2015, solicita-se a baixa dos autos
em diligência, para que o candidato acima nominado, manifestando-se sobre as questões
abaixo relacionadas, complemente as informações prestadas nos presentes autos, bem como
apresente os esclarecimentos necessários ao exame ou, ainda, sane as falhas abaixo
relacionadas, sob pena de serem julgadas desaprovadas ou não prestadas as contas,
conforme o caso:
1.
Relatórios financeiros de campanha
1.1. Houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no
prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 43, §§ 2º e
7°, da Resolução TSE nº 23.463/2015):
RECURSOS ARRECADADOS SEM ENVIO À JUSTIÇA ELEITORAL DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA
¹
Nº CONTROLE
DATA
CNPJ / CPF NOME
RECIBO ELEITORAL
VALO ² %
R R$
EDI
VENANCI
455551391979MT0947 17/10/20 806.823.08
455551391979MT0000
00,010
O
55,00
403
16
1-53
06E
1
OLIVEIR
A
EDI
VENANCI
455551391979MT3655 17/10/20 806.823.08
455551391979MT0000
00,001
O
10,00
943
16
1-53
07E
8
OLIVEIR
A
EDI
VENANCI
455551391979MT0947 17/10/20 806.823.08
455551391979MT0000
00,010
O
55,00
403
16
1-53
06E
1
OLIVEIR
A
EDI
VENANCI
455551391979MT3655 17/10/20 806.823.08
455551391979MT0000
00,001
O
10,00
943
16
1-53
07E
8
OLIVEIR
A
EDI
VENANCI
455551391979MT3481 25/10/20 806.823.08
455551391979MT0000
00,003
O
20,00
930
16
1-53
09E
7
OLIVEIR
A
EDI
VENANCI
455551391979MT3481 25/10/20 806.823.08
455551391979MT0000
00,003
O
20,00
930
16
1-53
09E
7
OLIVEIR
A
¹ Valor total das doações recebidas
² Representatividade das doações em relação ao valor total
Apresentar nota explicativa.
2.
Peças integrantes
2.1. As peças obrigatórias que devem integrar a presente prestação de contas são aquelas
relacionadas no art. 48 da Resolução TSE nº 23.463/2015 e também determinado em
despacho de fls. 122/123 conforme segue:
"a) qualificação do candidato, dos responsáveis pela administração de recursos e do
profissional habilitado em contabilidade;" Juntado aos autos às fls. 129/130.
"b) recibos eleitorais emitidos;" Foram emitidos nove recibos eleitorais conforme relatório de
fls. 131. Os recibos de nº 1 ao 8 foram emitidos e assinados pelo próprio candidato. Todos os
recibos foram juntados aos autos nas fls. 160-167, com exceção do recibo nº 9 que deve ser
apresentado.
"c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou
estimáveis em dinheiro, e daqueles oriundos da comercialização de bens e/ou serviços e da
promoção de eventos;" O candidato declarou que não teve receitas oriundas da
comercialização de bens/serviços ou eventos (fls. 148). Às fls. 132 foi juntado o
demonstrativo de receitas recebidas comprovando o valor de R$ 5.471,73 repassados pelo
próprio candidato a vereador Sr. Edi Venâncio Oliveira. Esses valores aparecem no extrato
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bancário juntado às fls. 169 e 169V. Quanto a receita estimável em dinheiro (fls. 133), foi
apresentado relatório sem movimentação.
O candidato apresentou o recibo eleitoral nº 45555.13.91979.MT.000002.E no valor de R$
1.500,00 como depósito em espécie doado por ele mesmo (fls.160) e ás fls. 132 foi
apresentado um demonstrativo de receitas financeiras onde foi informado que o único doador
é o próprio candidato.
Ás fls. 189 foi juntado um comprovante de depósito no valor de R$ 1.500 em nome de Márcio
Eusubio Santana mas, identificado com o CPF do então candidato. Como no extrato não
aparece outro depósito no mesmo valor, subentende que se trata da mesma doação que,
analisando os autos não foi encontrado nenhum recibo eleitoral em nome de Márcio Eusubio
Santana.
O candidato deve justificar, com detalhes e comprovantes, a origem da doação recebida no
valor de R$ 1.500,00. Dizer o porquê emitiu recibo eleitoral em nome dele mesmo e porque
consta no comprovante de depósito o nome de Moacir Eusubio Santana com o número do CPF
do candidato.
Todo recurso financeiro em espécie, R$ 3.971,73 doados pelo próprio candidato, transitou
pela conta específica de campanha aberta por ele, no entanto, houve descumprimento da
norma que determina que as doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação
(artigo 18, da Resolução 23.463/2015, do TSE), o que deve ser observado inclusive no caso
de doações sucessivas realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia, como por
exemplo os dois depósitos no valor de R$ 880,00 cada, realizados no dia 26/09/2016.
Registre-se, por oportuno, que tal fato configura uma irregularidade grave.
Às fls. 82-89 foi juntada Declaração de Imposto de Renda - exercício 2016 - ano calendário
2015, pelo candidato, comprovando renda mensal de R$ 2.047,50 proveniente do cargo
ocupado como vereador em Santa Terezinha/MT. Ocorre que a doação realizada pelo próprio
candidato a si mesmo no valor de R$ 3.971,73 é alta para uma pessoa com renda mensal de
R$ 2.047,50 e que constitui família, de modo que inexplicável o depósito diretamente na
conta de campanha, contrariando o disposto no art. 18 da Resolução supracitada.
"d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:"
"1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços praticados
no mercado, com a identificação da fonte de avaliação;" Nas fls. 153 o candidato declara que
não recebeu sobras de bens móveis ou imóveis.
"2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente
praticados pelo prestador, sem prejuízo da apuração dos preços praticados pelo mercado,
caso o valor informado seja inferior a estes;" Nas fls. 133 foi juntado relatório de receitas
estimáveis em dinheiro, sem movimentação.
"e) doações efetuadas a outros partidos políticos e/ou outros candidatos;" O candidato
declarou que não realizou doações a candidatos e/ou partidos (fls. 134).
"f) transferência financeira de recursos entre o partido político e seu candidato, e vice-versa;"
Às fls. 159 foi juntado relatório de transferência entre contas sem movimentação.
"g) receitas e despesas, especificadas;" O candidato declarou que teve receitas e despesas
conforme segue:
Receitas
Valor
Descrição/Origem
Fls. Ext/rec
R$ 500,00
Depósito em dinheiro/Edi Venâncio Oliveira
169 e 167
R$ 1.500,00
Depósito em dinheiro/Marcio Eusubio Santana
169 e 160 e 189
R$ 880,00
Depósito em dinheiro/Edi Venâncio Oliveira
169 e 161
R$ 880,00
Depósito em dinheiro/Edi Venâncio Oliveira
169 e 162
R$ 756,00
Depósito em dinheiro/Edi Venâncio Oliveira
169 e 163
R$ 55,00
Depósito em dinheiro/Edi Venâncio Oliveira
169V e 164
R$ 10,00
Depósito em dinheiro/Edi Venâncio Oliveira
169V e 165
R$ 870,73
Depósito em dinheiro/Edi Venâncio Oliveira
169v e 166
R$ 20,00
Depósito em dinheiro/Edi Venâncio Oliveira
169V
Total
R$ 5.471,73
Despesas
Valor
Descrição/Destino
Fls.
R$ 5,00 Tarifa bancária
169 e 141
R$ 5,00 Tarifa bancária
169 e 141
R$ 10,00 Tarifa bancária
169 e 144
R$
Cheque nº 001/Viviane Pereira Sousa (cabo eleitoral)
169 e 139
880,00
R$
Cheque nº 007/E.S. de Almeida Auto Peças - ME (bateria)
169 e 144
593,00
R$
Cheque nº 006/2 Freitas Ltda (adesivos e santinhos)
169 e 143
280,00
R$
Cheque nº 004/Posto Tigrão Ltda (gasolina)
169 e 142
374,00
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Tarifa bancária

169
141/142
169 e 145

Cheque nº 008/Viviane Pereira Sousa (cabo eleitoral)

169 e 139

Cheque nº 002/Sérgio Roberto J. Zoccoli Filho (advogado)

169 e 138
169
e
142/143
169V e 146
169V
e
138/139

Cheque nº 005/Posto Tigão Ltda (gasolina)

Cheque nº 010/Posto Bege Ltda (gasolina)
Tarifa bancária

R$ 50,00 Cheque nº 003/Aloisio Klein (contador)

e

R$
Cheque nº 009/Ariovaldo L Perondi Eireli - ME (praguinhas)
169V e 145
132,00
R$ 5,00 Tarifa bancária
169V e 146
R$
169V
e
Cheque nº 012/Yan Aguiar Brito (cabo eleitoral)
880,00
139/140
R$
Cheque nº 011/Maria Raimunda Freitas Romão Barros (locação
169V e 140
500,00 veículo placa JVS-5753)
R$ 5,00 Tarifa bancária
169V e 147
Total
R$ 5.466,73
A receita de R$ 5.471,73 menos a despesa de R$ 5.466,73 é igual a sobra de R$ 5,00 que
deveria ter sido recolhido a direção partidária e juntado cópia do comprovante na prestação
de contas conforme art. 46 da Resolução TSE 23.463/2015. O candidato deve apresentar
documentos comprovando o destino desse valor.
Houve realização de despesas após a data da Eleição, ocorrida em 02/10/2016, contrariando o
disposto no art. 27, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015.
DESPESAS REALIZADAS APÓS A DATA DA ELEIÇÃO
VALOR
DATA
NOME DO FORNECEDOR
%²
(R$)¹
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de
04/10/2016
5,00
0,09
crédito
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de
18/10/2016
10,00
0,18
crédito
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de
23/10/2016
5,00
0,09
crédito
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de
26/10/2016
5,00
0,09
crédito
¹ Valor total das despesas registradas
² Representatividade das despesas em relação ao valor total
Apresentar nota explicativa.
"h) eventuais sobras ou dívidas de campanha;" Foi declarado que não teve dívidas de
campanha (fls. 157). Às fls. 153, foi declarado que não teve recebimento de bens móveis ou
imóveis. O candidato teve um saldo de R$ 5,00 na conta 11246-1 da agência 1653, que não
foi recolhido ao Órgão Partidário ou, não foi declarado o recolhimento na prestação de contas.
"i) gastos individuais realizados pelo candidato e pelo partido;" Não foi apresentado relatório
ou nota explicativa.
"j) gastos realizados pelo partido político em favor do seu candidato;" Não foi apresentado
relatório ou nota explicativa.
"k) comercialização de bens e/ou serviços e/ou da promoção de eventos, com a discriminação
do período de realização, o valor total auferido, o custo total, as especificações necessárias à
identificação da operação e a identificação dos adquirentes dos bens ou serviços;" No relatório
de fls. 154 foi declarado que não houve movimentação.
"l) conciliação bancária, com os débitos e os créditos ainda não lançados pela instituição
bancária, a qual deve ser apresentada quando houver diferença entre o saldo financeiro do
demonstrativo de receitas e despesas e o saldo bancário registrado em extrato, de forma a
justificá-la;" No relatório de fls. 152 foi declarado que não houve movimentação.
"II - pelos seguintes documentos:"
"a) extratos da conta bancária aberta em nome do candidato e do partido político, inclusive da
conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário, quando for o caso, nos
termos exigidos pelo inciso III do art. 3º, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;" Foram juntados às fls. 169 e 169V os extratos da conta corrente
nº 11246-1, agência nº 1653, que em consulta ao SPCE WEB no relatório Extrato Bancário,
verificou-se que a data de abertura da conta se deu em 22/08/2016 (relatório juntado aos
autos). Os extratos bancários com saldo no valor de R$ 5,00 e, não recolhidos a direção
partidária, comprovam a movimentação de acordo com os relatórios apresentados. Às fls. 129
o candidato declarou que a conta supracitada foi para movimentar outros recursos. Em
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consulta ao SPCE WEB no relatório Doações de Fundo Partidário, constatou-se que o
candidato não recebeu recursos do Fundo Partidário (relatório juntado aos autos).
"b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária
das sobras financeiras de campanha;" No extrato bancário de fls. 169 e 169V comprova um
saldo no valor de R$ 5,00 porém, não consta o comprovante de recolhimento a direção
partidária.
"c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário, na forma do art. 55 desta resolução;" Em consultas aos
sistemas eleitorais, comprovantes juntados por esta servidora, o partido não recebeu recursos
do Fundo Partidário.
"d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de
campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;" Não foi
apresentado relatório ou nota explicativa.
"e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida
pelo partido político, acompanhada dos documentos previstos no § 3º do art. 27;" Foi
declarado pelo candidato que não houve despesas efetuadas e não pagas (fls. 157).
"f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas;" Às
fls. 18, foi juntada procuração.
"g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou guia de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes de origem não identificada;" O
partido declarou às fls. 155 que não recebeu recursos de origem não identificada.
"h) notas explicativas, com as justificações pertinentes." Não foram apresentadas.
3.
Expedição de diligência e conclusão do exame
3.1. Registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada
pelo Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação
de contas retificadora, bem como reapresentar o Extrato da Prestação de Contas,
devidamente assinado e acompanhado de justificativas, quando cabível, e dos documentos
que comprovam as alterações efetuadas, conforme disciplina o art. 65, § 1º da Resolução TSE
nº 23.463/2015, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua alteração.
3.2. Considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, com
fundamento no artigo 64, §2º, da Resolução 23.463/2015, expeço o presente parecer e
submeto as providências, nos termos do §1º, art. 64 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Vila Rica/MT, 30 de maio de 2018.
Assinado por: QUELEN BORGHESAN - Servidora Requisitada 16ªZE

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO N.º 25/2018
Processo n.º 243.1996.6.11.0018
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: Benedito Augusto
PRAZO: 60 DIAS
A Excelentíssima Senhora Edna Ederli Coutinho, Juíza da 18ª Zona Eleitoral (município de
Mirassol D’Oeste/MT), no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 392, inciso VI e
§ 2º do Código de Processo Penal, FAZ SABER, a todos os que o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, e em especial BENEDITO AUGUSTO, brasileiro, solteiro, lavrador, filho
de Joaquim Augusto e de Maria Antônia da Silva, natural de Palmeira D’Oeste-SP, nascido aos
11/07/1940, residente e domiciliado à Rua 06, s/n, nesta cidade e comarca de Mirassol
D’Oeste/MT, para, querendo, apresentar recurso no prazo de 10 dias, acerca da sentença de
extinção de punibilidade proferida nos autos de ação penal n.º 243.1996.6.11.0018. E, para
que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro,
determinou a Exma. Sra. Juíza Eleitoral que se expedisse o presente edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, assim como no átrio do Cartório Eleitoral
desta 18ª Zona, pelo mesmo prazo. Dado e passado neste município de Mirassol D’Oeste,
Estado de Mato Grosso, em 30/05/2018. Eu, Késia Fernanda de Souza Tenório, estagiária da
18ª Zona Eleitoral, que o digitei e será revisto e assinado, conforme segue.
Assinado por: Jelli de Moraes Gomes Anzolin - Chefe de Cartório

ATOS DA 19ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS Nº. 477-92.2016.6.11.0019
Processo: 477-92.2016.6.11.0019 – Prestação de Contas – Eleições 2016
Município: Nova Olímpia – MT
Candidata: Genival Soares dos Santos
Cargo: Vereador
Advogado: Gláucio Araújo de Souza
INTIMAÇÃO: Pela presente publicação, com fulcro no artigo 77, da Resolução TSE N.º
23.463/2015, fica o advogado supracitado intimado para que, tome ciência da Sentença que
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segue abaixo, e, querendo, se manifeste no prazo improrrogável de 03(três) dias, a partir da
publicação da presente Intimação, sob pena de preclusão.
Vistos em Correição Ordinária, etc.,
Trata-se de processo de prestação de contas relativo às Eleições Municipais de 2016,
referente à arrecadação e aplicação de recursos para a campanha eleitoral do candidato acima
qualificado, tendo sido o presente autuado previamente conforme art. 44 da Resolução TSE
23.463/2015.
Prestadas as contas, na modalidade simplificada, foram as mesmas juntadas aos autos, de
sorte que publicado o edital das contas prestadas, transcorreu o prazo para impugnação sem
qualquer manifestação das partes interessadas.
O Cartório Eleitoral procedeu incontinenti a análise dos documentos apresentados e relatórios
extraídos do sistema SPCE de maneira pormenorizada elencando em roteiro calçado na
Resolução supracitada os atos de arrecadação e aplicação de recursos financeiros e
estimados, bem como a tramitação bancária regular dos mesmos, expedindo parecer
conclusivo sobre a irregularidade das contas, manifestando-se pela sua desaprovação (fls.
15/19), em face a detecção de falhas e impropriedades, conforme elencadas abaixo:
1. O candidato não apresentou na prestação de contas os recibos eleitorais, obrigatórios para
as arrecadações financeiras e estimáveis em dinheiro, conforme prevê o art. 6º da Resolução
já mencionada.
2. Houve bem estimável em dinheiro registrado na prestação de contas como recurso de
pessoa física, cedido ao candidato para uso em campanha eleitoral, porém sem a efetiva
identificação de que integrava patrimônio do doador, bem como não apresentado o termo de
cessão para uso do bem, conforme dispõe o artigo 19.
A seguir, na forma do art. 57, procedeu-se a publicação do parecer no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral (fls. 27/29), que o candidato deixou transcorrer in albis o prazo concedido
para manifestação, conforme certidão acostada à fl. 23.
Em seguida, de ofício, foram os autos remetidos ao Ministério Público Eleitoral que em
manifestação às fls. 25/28 pugnou pela sua desaprovação por entender que as contas não se
processaram em conformidade com as prescrições normativas.
Este é o relatório do necessário. Fundamento e decido.
Preliminarmente, a forma simplificada de prestação de contas se deu corretamente em razão
de as despesas de campanha não terem ultrapassado o limite de R$ 20.000,00,
permanecendo na casa dos R$ 13.106,84 pelo que considero os requisitos do rito simplificado
atendidos, não havendo motivos para a conversão em rito ordinário.
O candidato(a) apresentou as contas finais tempestivamente, obedecendo o limite de gastos,
entretanto o candidato não apresentou os recibos eleitorais, cuja irregularidade não foi
cumprida, após devidamente intimado, conforme consta no edital de intimação de publicação
(fls.20/22).
No tocante a comprovação de propriedade do bem cedido ao candidato para campanha
eleitoral, conforme irregularidade apresentada no item 2 do parecer técnico, o prestador não
juntou aos autos documentos comprobatórios de que o recurso cedido constitui patrimônio do
doador, bem como não apresentado o termo de cessão para uso do bem, conforme dispõe o
art. 19 da retro citada resolução, o qual estabelece que:
“Art. 19. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens,
devem integrar seu patrimônio”.
As irregularidades constantes nas contas do candidato, que não foram sanadas em tempo
oportuno, comprometem a lisura e regularidade das contas, autorizando sua rejeição, nos
termos do art. 68, III, da Resolução TSE Nº 23.463/2015.
Neste mote, não se podem considerar as contas livres de mácula de forma a se prestarem
aptas à aprovação.
Isto posto, acolho a cota do Ministério Público Eleitoral, pelo que, persistindo falhas que
comprometem a regularidade das contas, JULGO IRREGULARES as contas de campanha do
candidato GENIVAL SOARES DOS SANTOS, para considerá-las DESAPROVADAS nos termos do
art. 30 da Lei 9.504/97 c/c art. 68, III, da Resolução TSE 23.463/2015.
Com o transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivemse, oportunamente, os presentes autos.
Registre-se, Publique-se, Intime-se.
Tangará da Serra – MT, 05 de Abril de 2018.
Assinado por: Leilamar Aparecida Rodrigues - Juíza Eleitoral
AUTOS Nº. 484-84.2016.6.11.0019
Processo: 484-84.2016.6.11.0019 – Prestação de Contas – Eleições 2016
Município: Nova Olímpia – MT
Candidata: José Hilton Alves de Almeida
Cargo: Vereador
Advogado: Gláucio Araújo de Souza
INTIMAÇÃO: Pela presente publicação, com fulcro no artigo 77, da Resolução TSE N.º
23.463/2015, fica o advogado supracitado intimado para que, tome ciência da Sentença que
segue abaixo, e, querendo, se manifeste no prazo improrrogável de 03(três) dias, a partir da
publicação da presente Intimação, sob pena de preclusão.
Vistos em Correição Ordinária, etc.,

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2018 - n. 2654

Cuiabá, sexta-feira, 1 de junho de 2018

24

Trata-se de processo de prestação de contas relativo às Eleições Municipais de 2016,
referente à arrecadação e aplicação de recursos para a campanha eleitoral do candidato acima
qualificado, tendo sido o presente autuado previamente conforme art. 44 da Resolução TSE
23.463/2015.
Prestadas as contas, na modalidade simplificada, foram as mesmas juntadas aos autos, de
sorte que publicado o edital das contas prestadas, transcorreu o prazo para impugnação sem
qualquer manifestação das partes interessadas.
O Cartório Eleitoral procedeu incontinenti a análise dos documentos apresentados e relatórios
extraídos do sistema SPCE de maneira pormenorizada elencando em roteiro calçado na
Resolução supracitada os atos de arrecadação e aplicação de recursos financeiros e
estimados, bem como a tramitação bancária regular dos mesmos, expedindo parecer
conclusivo sobre a irregularidade das contas, manifestando-se pela sua desaprovação (fls.
22/25), em face a detecção de falhas e impropriedades, conforme elencadas abaixo:
1. O candidato não apresentou na prestação de contas os recibos eleitorais, obrigatórios para
as arrecadações financeiras e estimáveis em dinheiro, conforme prevê o art. 6º da Resolução
já mencionada.
2. Houve bem estimável em dinheiro registrado na prestação de contas como recurso de
pessoa física, cedido ao candidato para uso em campanha eleitoral, porém sem a efetiva
identificação de que integrava patrimônio do doador, bem como não apresentado o termo de
cessão para uso do bem, conforme dispõe o artigo 19.
A seguir, na forma do art. 57, procedeu-se a publicação do parecer no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral (fls. 27/29), que o candidato deixou transcorrer in albis o prazo concedido
para manifestação, conforme certidão acostada à fl. 30.
Em seguida, de ofício, foram os autos remetidos ao Ministério Público Eleitoral que em
manifestação às fls. 32/35 pugnou pela sua desaprovação por entender que as contas não se
processaram em conformidade com as prescrições normativas.
Este é o relatório do necessário. Fundamento e decido.
Preliminarmente, a forma simplificada de prestação de contas se deu corretamente em razão
de as despesas de campanha não terem ultrapassado o limite de R$ 20.000,00,
permanecendo na casa dos R$ 5.588,34 pelo que considero os requisitos do rito simplificado
atendidos, não havendo motivos para a conversão em rito ordinário.
O candidato(a) apresentou as contas finais tempestivamente, obedecendo o limite de gastos,
entretanto o candidato não apresentou os recibos eleitorais, cuja irregularidade não foi
cumprida, após devidamente intimado, conforme consta no edital de intimação de publicação
(fls.15/17).
No tocante a comprovação de propriedade do bem cedido ao candidato para campanha
eleitoral, conforme irregularidade apresentada no item 2 do parecer técnico, o prestador não
juntou aos autos documentos comprobatórios de que o recurso cedido constitui patrimônio do
doador, bem como não apresentado o termo de cessão para uso do bem, conforme dispõe o
art. 19 da retro citada resolução, o qual estabelece que:
“Art. 19. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens,
devem integrar seu patrimônio”.
As irregularidades constantes nas contas do candidato, que não foram sanadas em tempo
oportuno, comprometem a lisura e regularidade das contas, autorizando sua rejeição, nos
termos do art. 68, III, da Resolução TSE Nº 23.463/2015.
Neste mote, não se podem considerar as contas livres de mácula de forma a se prestarem
aptas à aprovação.
Isto posto, acolho a cota do Ministério Público Eleitoral, pelo que, persistindo falhas que
comprometem a regularidade das contas, JULGO IRREGULARES as contas de campanha do
candidato José Hilton Alves de Almeida, para considerá-las DESAPROVADAS nos termos do
art. 30 da Lei 9.504/97 c/c art. 68, III, da Resolução TSE 23.463/2015.
Com o transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivemse, oportunamente, os presentes autos.
Registre-se, Publique-se, Intime-se.
Tangará da Serra – MT, 05 de Abril de 2018.
Assinado por: Leilamar Aparecida Rodrigues - Juíza Eleitoral
AUTOS Nº. 497-83.2016.6.11.0019
Processo: 497-83.2016.6.11.0019 – Prestação de Contas – Eleições 2016
Município: Nova Olímpia – MT
Candidata: Sylvia Renata Oliveira de Araújo
Cargo: Vereadora
Advogado: Gláucio Araújo de Souza
INTIMAÇÃO: Pela presente publicação, com fulcro no artigo 77, da Resolução TSE N.º
23.463/2015, fica o advogado supracitado intimado para que, tome ciência da Sentença que
segue abaixo, e, querendo, se manifeste no prazo improrrogável de 03(três) dias, a partir da
publicação da presente Intimação, sob pena de preclusão.
Vistos em Correição Ordinária, etc.,
Trata-se de processo de prestação de contas relativo às Eleições Municipais de 2016,
referente à arrecadação e aplicação de recursos para a campanha eleitoral da candidata acima
qualificado, tendo sido o presente autuado previamente conforme art. 44 da Resolução TSE
23.463/2015.
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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Prestadas as contas, na modalidade simplificada, foram as mesmas juntadas aos autos, de
sorte que publicado o edital das contas prestadas, transcorreu o prazo para impugnação sem
qualquer manifestação das partes interessadas.
O Cartório Eleitoral procedeu incontinenti a análise dos documentos apresentados e relatórios
extraídos do sistema SPCE de maneira pormenorizada elencando em roteiro calçado na
Resolução supracitada os atos de arrecadação e aplicação de recursos financeiros e
estimados, bem como a tramitação bancária regular dos mesmos, expedindo parecer
conclusivo sobre a irregularidade das contas, manifestando-se pela sua desaprovação (fls.
15/19), em face a detecção de falhas e impropriedades, conforme elencadas abaixo:
1. O candidato não apresentou na prestação de contas os recibos eleitorais, obrigatórios para
as arrecadações financeiras e estimáveis em dinheiro, conforme prevê o art. 6º da Resolução
já mencionada.
2. Houve bem estimável em dinheiro registrado na prestação de contas como recurso de
pessoa física, cedido a candidata para uso em campanha eleitoral, porém sem a efetiva
identificação de que integrava patrimônio do doador, bem como não apresentado o termo de
cessão para uso do bem, conforme dispõe o artigo 19.
A seguir, na forma do art. 57, procedeu-se a publicação do parecer no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral (fls. 20/22), que a candidata deixou transcorrer in albis o prazo concedido
para manifestação, conforme certidão acostada à fl. 23.
Em seguida, de ofício, foram os autos remetidos ao Ministério Público Eleitoral que em
manifestação às fls. 25/28 pugnou pela sua desaprovação por entender que as contas não se
processaram em conformidade com as prescrições normativas.
Este é o relatório do necessário. Fundamento e decido.
Preliminarmente, a forma simplificada de prestação de contas se deu corretamente em razão
de as despesas de campanha não terem ultrapassado o limite de R$ 20.000,00,
permanecendo na casa dos R$ 5.727,81 pelo que considero os requisitos do rito simplificado
atendidos, não havendo motivos para a conversão em rito ordinário.
A candidata apresentou as contas finais tempestivamente, obedecendo o limite de gastos,
entretanto o candidato não apresentou os recibos eleitorais, cuja irregularidade não foi
cumprida, após devidamente intimado, conforme consta no edital de intimação de publicação
(fls.20/22).
No tocante a comprovação de propriedade do bem cedido a candidata para campanha
eleitoral, conforme irregularidade apresentada no item 2 do parecer técnico, a prestadora não
juntou aos autos documentos comprobatórios de que o recurso cedido constitui patrimônio do
doador, bem como não apresentado o termo de cessão para uso do bem, conforme dispõe o
art. 19 da retro citada resolução, o qual estabelece que:
“Art. 19. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens,
devem integrar seu patrimônio”.
As irregularidades constantes nas contas da candidata, que não foram sanadas em tempo
oportuno, comprometem a lisura e regularidade das contas, autorizando sua rejeição, nos
termos do art. 68, III, da Resolução TSE Nº 23.463/2015.
Neste mote, não se podem considerar as contas livres de mácula de forma a se prestarem
aptas à aprovação.
Isto posto, acolho a cota do Ministério Público Eleitoral, pelo que, persistindo falhas que
comprometem a regularidade das contas, JULGO IRREGULARES as contas de campanha da
candidata SYLVIA RENATA OLIVEIRA DE ARAUJO, para considerá-las DESAPROVADAS nos
termos do art. 30 da Lei 9.504/97 c/c art. 68, III, da Resolução TSE 23.463/2015.
Com o transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivemse, oportunamente, os presentes autos.
Registre-se, Publique-se, Intime-se.
Tangará da Serra – MT, 05 de Abril de 2018.
Assinado por: Leilamar Aparecida Rodrigues - Juíza Eleitoral
AUTOS Nº. 499-53.2016.6.11.0019
Processo: 499-53.2016.6.11.0019 – Prestação de Contas – Eleições 2016
Município: Nova Olímpia – MT
Candidata: Thiago Smaykel do Nascimento Melo
Cargo: Vereador
Advogado: Gláucio Araújo de Souza
INTIMAÇÃO: Pela presente publicação, com fulcro no artigo 77, da Resolução TSE N.º
23.463/2015, fica o advogado supracitado intimado para que, tome ciência da Sentença que
segue abaixo, e, querendo, se manifeste no prazo improrrogável de 03(três) dias, a partir da
publicação da presente Intimação, sob pena de preclusão.
Vistos em Correição Ordinária, etc.,
Trata-se de processo de prestação de contas relativo às Eleições Municipais de 2016,
referente à arrecadação e aplicação de recursos para a campanha eleitoral do candidato acima
qualificado, tendo sido o presente autuado previamente conforme art. 44 da Resolução TSE
23.463/2015.
Prestadas as contas, na modalidade simplificada, foram as mesmas juntadas aos autos, de
sorte que publicado o edital das contas prestadas, transcorreu o prazo para impugnação sem
qualquer manifestação das partes interessadas.

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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O Cartório Eleitoral procedeu incontinenti a análise dos documentos apresentados e relatórios
extraídos do sistema SPCE de maneira pormenorizada elencando em roteiro calçado na
Resolução supracitada os atos de arrecadação e aplicação de recursos financeiros e
estimados, bem como a tramitação bancária regular dos mesmos, expedindo parecer
conclusivo sobre a irregularidade das contas, manifestando-se pela sua desaprovação (fls.
10/14), em face a detecção de falhas e impropriedades, conforme elencadas abaixo:
1. O candidato não apresentou na prestação de contas os recibos eleitorais, obrigatórios para
as arrecadações financeiras e estimáveis em dinheiro, conforme prevê o art. 6º da Resolução
já mencionada.
A seguir, na forma do art. 57, procedeu-se a publicação do parecer no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral (fls. 15/17), que o candidato deixou transcorrer in albis o prazo concedido
para manifestação, conforme certidão acostada à fl. 18.
Em seguida, de ofício, foram os autos remetidos ao Ministério Público Eleitoral que em
manifestação às fls. 20/22 pugnou pela sua desaprovação por entender que as contas não se
processaram em conformidade com as prescrições normativas.
Este é o relatório do necessário. Fundamento e decido.
Preliminarmente, a forma simplificada de prestação de contas se deu corretamente em razão
de as despesas de campanha não terem ultrapassado o limite de R$ 20.000,00,
permanecendo na casa dos R$ 2.037,86 pelo que considero os requisitos do rito simplificado
atendidos, não havendo motivos para a conversão em rito ordinário.
O candidato(a) apresentou as contas finais tempestivamente, obedecendo o limite de gastos,
entretanto o candidato não apresentou os recibos eleitorais, cuja irregularidade não foi
cumprida, após devidamente intimado, conforme consta no edital de intimação de publicação
(fls.15/17).
As irregularidades constantes nas contas do candidato, que não foram sanadas em tempo
oportuno, comprometem a lisura e regularidade das contas, autorizando sua rejeição, nos
termos do art. 68, III, da Resolução TSE Nº 23.463/2015.
Neste mote, não se podem considerar as contas livres de mácula de forma a se prestarem
aptas à aprovação.
Isto posto, acolho a cota do Ministério Público Eleitoral, pelo que, persistindo falhas que
comprometem a regularidade das contas, JULGO IRREGULARES as contas de campanha do
candidato Natalino de Jesus Pereira, para considerá-las DESAPROVADAS nos termos do art.
30 da Lei 9.504/97 c/c art. 68, III, da Resolução TSE 23.463/2015.
Com o transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivemse, oportunamente, os presentes autos.
Registre-se, Publique-se, Intime-se.
Tangará da Serra – MT, 05 de Abril de 2018.
Assinado por: Leilamar Aparecida Rodrigues - Juíza Eleitoral
AUTOS Nº. 501-23.2016.6.11.0019
Processo: 501-23.2016.6.11.0019 – Prestação de Contas – Eleições 2016
Município: Nova Olímpia – MT
Candidata: Valdeci Gomes de Oliveira
Cargo: Vereador
Advogado: Gláucio Araújo de Souza
INTIMAÇÃO: Pela presente publicação, com fulcro no artigo 77, da Resolução TSE N.º
23.463/2015, fica o advogado supracitado intimado para que, tome ciência da Sentença que
segue abaixo, e, querendo, se manifeste no prazo improrrogável de 03(três) dias, a partir da
publicação da presente Intimação, sob pena de preclusão.
Vistos em Correição Ordinária, etc.,
Trata-se de processo de prestação de contas relativo às Eleições Municipais de 2016,
referente à arrecadação e aplicação de recursos para a campanha eleitoral do candidato acima
qualificado, tendo sido o presente autuado previamente conforme art. 44 da Resolução TSE
23.463/2015.
Prestadas as contas, na modalidade simplificada, foram as mesmas juntadas aos autos, de
sorte que publicado o edital das contas prestadas, transcorreu o prazo para impugnação sem
qualquer manifestação das partes interessadas.
O Cartório Eleitoral procedeu incontinenti a análise dos documentos apresentados e relatórios
extraídos do sistema SPCE de maneira pormenorizada elencando em roteiro calçado na
Resolução supracitada os atos de arrecadação e aplicação de recursos financeiros e
estimados, bem como a tramitação bancária regular dos mesmos, expedindo parecer
conclusivo sobre a irregularidade das contas, manifestando-se pela sua desaprovação (fls.
17/21), em face a detecção de falhas e impropriedades, conforme elencadas abaixo:
1. O candidato não apresentou na prestação de contas os recibos eleitorais, obrigatórios para
as arrecadações financeiras e estimáveis em dinheiro, conforme prevê o art. 6º da Resolução
já mencionada.
2. Houve bem estimável em dinheiro registrado na prestação de contas como recurso de
pessoa física, cedido ao candidato para uso em campanha eleitoral, porém sem a efetiva
identificação de que integrava patrimônio do doador, bem como não apresentado o termo de
cessão para uso do bem, conforme dispõe o artigo 19.
A seguir, na forma do art. 57, procedeu-se a publicação do parecer no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral (fls. 22/24), que o candidato deixou transcorrer in albis o prazo concedido
para manifestação, conforme certidão acostada à fl. 25.
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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Em seguida, de ofício, foram os autos remetidos ao Ministério Público Eleitoral que em
manifestação às fls. 25/28 pugnou pela sua desaprovação por entender que as contas não se
processaram em conformidade com as prescrições normativas.
Este é o relatório do necessário. Fundamento e decido.
Preliminarmente, a forma simplificada de prestação de contas se deu corretamente em razão
de as despesas de campanha não terem ultrapassado o limite de R$ 20.000,00,
permanecendo na casa dos R$ 5.572,81 pelo que considero os requisitos do rito simplificado
atendidos, não havendo motivos para a conversão em rito ordinário.
O candidato(a) apresentou as contas finais tempestivamente, obedecendo o limite de gastos,
entretanto o candidato não apresentou os recibos eleitorais, cuja irregularidade não foi
cumprida, após devidamente intimado, conforme consta no edital de intimação de publicação
(fls.22/24).
No tocante a comprovação de propriedade do bem cedido ao candidato para campanha
eleitoral, conforme irregularidade apresentada no item 2 do parecer técnico, o prestador não
juntou aos autos documentos comprobatórios de que o recurso cedido constitui patrimônio do
doador, bem como não apresentado o termo de cessão para uso do bem, conforme dispõe o
art. 19 da retro citada resolução, o qual estabelece que:
“Art. 19. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens,
devem integrar seu patrimônio”.
As irregularidades constantes nas contas do candidato, que não foram sanadas em tempo
oportuno, comprometem a lisura e regularidade das contas, autorizando sua rejeição, nos
termos do art. 68, III, da Resolução TSE Nº 23.463/2015.
Neste mote, não se podem considerar as contas livres de mácula de forma a se prestarem
aptas à aprovação.
Isto posto, acolho a cota do Ministério Público Eleitoral, pelo que, persistindo falhas que
comprometem a regularidade das contas, JULGO IRREGULARES as contas de campanha do
candidato VALDECI GOMES DE OLIVEIRA, para considerá-las DESAPROVADAS nos termos do
art. 30 da Lei 9.504/97 c/c art. 68, III, da Resolução TSE 23.463/2015.
Com o transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivemse, oportunamente, os presentes autos.
Registre-se, Publique-se, Intime-se.
Tangará da Serra – MT, 05 de Abril de 2018.
Assinado por: Leilamar Aparecida Rodrigues - Juíza Eleitoral
PROCESSO: 632-95.2016.6.11.0019
Prestação de Contas – Eleições 2016
Município: Tangará da Serra – MT
Candidato: Ronildo Rezende da Costa
Cargo: Vereador
Advogado: Dr. Celso Borges de Moura, OAB/MT n. 9.124
INTIMAÇÃO: Pela presente publicação, com fulcro no artigo 77, da Resolução TSE N.º
23.463/2015, fica o advogado supracitado intimado para que, tome ciência da Sentença que
segue abaixo, e, querendo, se manifeste no prazo improrrogável de 03(três) dias, a partir da
publicação da presente Intimação, sob pena de preclusão.
Vistos, etc.,
Trata-se de processo de prestação de contas relativos às Eleições Municipais de 2016,
relativos à arrecadação e aplicação de recursos para a campanha eleitoral do candidato acima
qualificado, tendo sido o presente autuado previamente conforme art. 44 da Resolução TSE
23.463/2015.
Prestadas as contas, na modalidade simplificada, foram as mesmas juntadas aos autos, de
sorte que publicado o edital das contas prestadas, transcorreu o prazo para impugnação sem
qualquer manifestação das partes interessadas.
O Cartório Eleitoral procedeu incontinenti a análise dos documentos apresentados e relatórios
extraídos do sistema SPCE de maneira pormenorizada elencando em roteiro calcado na
Resolução supracitada os atos de arrecadação e aplicação de recursos financeiros e
estimados, bem como a tramitação bancária regular dos mesmos, expedindo parecer
conclusivo sobre a regularidade das contas, manifestando-se pela sua aprovação com
ressalvas, em face de falhas que não comprometem as contas.
A seguir, na forma do art. 57, procedeu-se a publicação do parecer no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral, ao que o candidato permaneceu inerte.
Em seguida, de ofício, foram os autos remetidos ao Ministério Público Eleitoral que em
manifestação às fls. 42 pugnou pela sua aprovação das contas.
Este é o relatório do necessário. Fundamento e decido.
Preliminarmente, a forma simplificada de prestação de contas se deu corretamente em razão
de as despesas de campanha não terem ultrapassado o limite de R$ 20.000,00,
permanecendo na casa dos R$ 5.222,30 pelo que considero os requisitos do rito simplificado
atendidos, não havendo motivos para a conversão em rito ordinário.
O rol de documentos obrigatórios exigidos ao prestador foi juntado pelo candidato às suas
contas na forma do art. 59 da retro citada Resolução.
O candidato apresentou as contas tempestivamente, obedecendo o limite de gastos, não
recebendo recursos de fontes vedadas, transitando os recursos regularmente em conta
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bancária específica, não havendo recebimento de recursos o fundo partidário ou de fontes não
identificadas e dando destinação correta às sobras de campanha.
Isto posto, JULGO REGULARES as contas de campanha do candidato RONILDO REZENDE DA
COSTA para considerá-las APROVADAS, nos termos do art. 30 da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I,
da Resolução TSE 23.463/2015.
Com o transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivemse, oportunamente, os presentes autos.
Registre-se, Publique-se, Intime-se.
Tangará da Serra – MT, 29/05/2018.
Assinado por: Leilamar Aparecida Rodrigues - Juíza Eleitoral

INTIMAÇÕES
PROCESSO: 493-46.2016.6.11.0019
– Prestação de Contas – Eleições 2016
Município: Nova Olímpia – MT
Candidato: PEDRO ROSA NETO
VICE: FLORISVALDO LOPES FERNANDES
Cargo: PREFEITO
Advogado: Gláucio Araújo de Souza - OAB/MT Nº 13.599
INTIMAÇÃO: Pela presente publicação, com fulcro no artigo 77, da Resolução TSE N.º
23.463/2015, fica o advogado supracitado intimado para que, tome ciência da Sentença dos
autos supra, e, querendo, se manifeste no prazo improrrogável de 03(três) dias, a partir da
publicação da presente Intimação, sob pena de preclusão.
Assinado por: Luis Gustavo Romko - Chefe de Cartório

ATOS DA 21ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
INQ 894-78.2012.6.11.0021
Vistos. Encaminhe-se à Delegacia de Polícia Civil de Lucas do Rio Verde, para que conclua as
investigações em 45 dias. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de maio de 2018.
Assinado por: Gisele Alves Silva - Juíza Eleitoral
INQ 895-63.2012.6.11.0021
Vistos etc.
Ante a manifestação do Ministério Público Eleitoral, encaminhe-se estes autos à Delegacia de
Polícia Civil de Lucas do Rio Verde-MT, para que conclua as investigações no prazo de 45 dias.
Lucas do Rio Verde/MT, 25 de maio de 2018.
Assinado por: Gisele Alves Silva - Juíza Eleitoral

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 39/2018/25ªZE
EDITAL Nº 39/2018/25ªZE
O Excelentíssimo Senhor Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz da 25ª Zona Eleitoral
do Estado de Mato Grosso, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que o(s)
órgão(s) partidário(s) abaixo relacionado(s) apresentou(apresentaram) DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS relativa ao Exercício Financeiro do Ano de
2017, conforme consta dos autos abaixo indicado, que se encontram à disposição para
consulta no Cartório da 25ª Zona Eleitoral (Av. Minas Gerais, nº 1359, Ed. Anthonny, Bairro
Chácara 2-B – Pontes e Lacerda – MT), facultando a qualquer interessado, no prazo de 03
(três) dias contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação na forma do
disposto no artigo 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/95 e do artigo 45, incisos I a VIII, da Resolução
TSE n.º 23.456/2017.
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT
Partido Político
Processo Nº
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
58-83.2018.6.11.0025
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD 55-31.2018.6.11.0025
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT
Partido Político
Processo Nº
PARTIDO PROGRESSISTA - PP 99-50.2018.6.11.0025
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo Juiz
Eleitoral a expedição do presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral (DJE/TRE/MT). Dado e passado no município de Pontes e Lacerda/MT, Estado de
Mato Grosso, aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito. Eu,
______________________, Isadora Valido Ramalho, Analista Judiciária, digitei o presente
documento que vai assinado pelo chefe de cartório, com fulcro na Portaria nº 4/2011/25ªZE.
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Assinado por: Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz Eleitoral da 25ª ZE

SENTENÇAS
PROCESSO: 538-32.2016.6.11.0025 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEIÇÕES 2016
PROCESSO:
538-32.2016.6.11.0025 – Prestação de Contas – Eleições 2016
SADP:
105.742/2016
INTERESSADO:
CLAUDIO JUSTINIANO TÁVORA
MUNICÍPIO:
PONTES E LACERDA/MT
ADVOGADO:
CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN – OAB/MT Nº 18.876
SENTENÇA
Trata-se de informação acerca da não prestação de contas referente à arrecadação e
aplicação de recursos durante a campanha das eleições municipais de 2016 pelo candidato a
vereador CLAUDIO JUSTINIANO TÁVORA do município de Pontes e Lacerda/MT.
O candidato apresentou documentos às fls. 04/76 e 86/142, contudo, houve falha no
recebimento dos mesmos (fls. 143), o que foi devidamente comunicado ao causídico do
candidato, por diversas vezes, a fim de que estes apresentassem novas contas para
regularizar a situação do candidato no Sistema SPCE (fls. 143/v e 144), porém, este
permaneceu inerte.
O Ministério Público Eleitoral pugnou por declarar as contas como não prestadas (fls.
148/149).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Consultando a legislação eleitoral sobre o tema, nota-se que é obrigatória a prestação de
contas de eleições por parte dos candidatos e dos órgãos partidários municiais (art. 41 da
Resolução-TSE nº 23.463/2015).
Ademais, a mencionada Resolução dita a forma na qual devem ser prestadas as contas pelo
candidato em seu art. 48, determinando os documentos obrigatórios que devem ser a estas
acostados.
O art. 49 do aludido normativo prescreve que “a elaboração da prestação de contas deve ser
feita e transmitida por meio do SPCE, disponibilizado na página da Justiça Eleitoral na
internet”.
Dispõe, ainda, o art. 50 que “a prestação de contas deve ser encaminhada à Justiça Eleitoral
em meio eletrônico pela Internet, na forma do art. 49”.
Consoante consulta aos autos e ao Sistema Informatizado de Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE), o recebimento dos arquivos apresentados pelo candidato em epígrafe apresentam
erro de processamento (fls. 143).
Nada obstante a obrigatoriedade de prestação de contas nos moldes acima delineados, o
candidato deixou de regularizar a entrega de sua prestação de contas junto à Justiça Eleitoral.
Às fls. 148/149, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas.
Consoante consulta aos autos e ao Sistema Informatizado de Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE), o órgão partidário em epígrafe ainda se encontra inadimplente quanto à prestação de
contas relativa ao pleito de 2016.
Diante do exposto, corroborado pelo parecer técnico conclusivo e com a manifestação do
Ministério Público Eleitoral, com fundamento nos artigos 30, IV, da Lei nº 9.504/1997 e 68,
IV, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas do
candidato ao cargo de vereador do Município de Pontes e Lacerda/MT, CLAUDIO JUSTINIANO
TÁVORA.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral, conforme determina o artigo 19 da Resolução nº 1.846/2016 do TRE-MT. Intime-se
o candidato por intermédio de carta com aviso de recebimento, uma vez que não há advogado
constituído nos autos.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.
Pontes e Lacerda/MT, 29 de maio de 2018.
Assinado por: Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz Eleitoral da 25ª ZE

DESPACHOS
AUTOS Nº 55-31.2018.6.11.0025
Autos nº 55-31.2018.6.11.0025
Protocolo nº 6.536/2018
Espécie: Prestação de Contas - PC
Partido: Partido Social Democrático - PSD
Município: Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
Advogado: André Henrique Barbosa da Silveira – OAB/MT nº 15.333
DESPACHO
Vistos etc.,
Considerando a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos pela
agremiação partidária em epígrafe, em observância ao disposto no art. 45 da Resolução-TSE
nº 23.456/2017, determino o seguinte:
1. a publicação de edital com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos
responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
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facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação do
edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período;
2. a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na
forma do § 3º do art. 6º;
3. a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição
de recursos do Fundo Partidário;
4. a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nas alíneas
acima mencionadas, no prazo de 05 (cinco) dias;
5. a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII
do art. 45 da supramencionada resolução, no prazo de 05 (cinco) dias;
Cumpra-se. Após, volvam-me os autos conclusos.
Pontes e Lacerda/MT, 29 de maio de 2018.
Assinado por: Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz Eleitoral da 25ª ZE
AUTOS Nº 58-83.2018.6.11.0025
Autos nº 58-83.2018.6.11.0025
Protocolo nº 6.531/2018
Espécie: Prestação de Contas - PC
Partido: Partido da República - PR
Município: Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
Advogado: André Henrique Barbosa da Silveira – OAB/MT nº 15.333
DESPACHO
Vistos etc.,
Considerando a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos pela
agremiação partidária em epígrafe, em observância ao disposto no art. 45 da Resolução-TSE
nº 23.456/2017, determino o seguinte:
1. a publicação de edital com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos
responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos,
facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação do
edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período;
2. a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na
forma do § 3º do art. 6º;
3. a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição
de recursos do Fundo Partidário;
4. a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nas alíneas
acima mencionadas, no prazo de 05 (cinco) dias;
5. a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII
do art. 45 da supramencionada resolução, no prazo de 05 (cinco) dias;
Cumpra-se. Após, volvam-me os autos conclusos.
Pontes e Lacerda/MT, 29 de maio de 2018.
Assinado por: Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz Eleitoral da 25ª ZE
AUTOS Nº 99-50.2018.6.11.0025
Autos nº 99-50.2018.6.11.0025
Protocolo nº 6.576/2018
Espécie: Prestação de Contas - PC
Partido: Partido Progressista - PP
Município: Pontes e Lacerda/MT
Advogado: Tuliane Patrice Franchi Barros – OAB/MT nº 14.517
DESPACHO
Vistos etc.,
Considerando a apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos pela
agremiação partidária em epígrafe, em observância ao disposto no art. 45 da Resolução-TSE
nº 23.456/2017, determino o seguinte:
1. a publicação de edital com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos
responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos,
facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação do
edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de
bens estimáveis no período;
2. a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na
forma do § 3º do art. 6º;
3. a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição
de recursos do Fundo Partidário;
4. a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nas alíneas
acima mencionadas, no prazo de 05 (cinco) dias;
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5. a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII
do art. 45 da supramencionada resolução, no prazo de 05 (cinco) dias;
Cumpra-se. Após, volvam-me os autos conclusos.
Pontes e Lacerda/MT, 29 de maio de 2018.
Assinado por: Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz Eleitoral da 25ª ZE

ATOS DA 28ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N. 13/2018
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO e 2ª VIA
De ordem do Excelentíssimo Senhor DANIEL DE SOUSA CAMPOS, Juiz da 28ª Zona Eleitoral
do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no art. 7º
da Lei n. 6.996/82, faço saber a todos quanto deste edital virem ou dele tiverem
conhecimento, especialmente aos partidos políticos e eleitores, que se encontra disponível
para consulta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a relação de alistamentos, transferências, revisão
e 2ª via - deferidas, de eleitores dos Municípios de Canabrava do Norte, Confresa, Porto
Alegre do Norte e São José do Xingu, relativa ao período de 1.5.2018 à 15.5.2018, nos termos
do artigo 7º da Lei n. 6.996/1982 e artigo 45, §6º do Código Eleitoral.
Faz saber também, nos termos do §1º, art. 7º da Lei n. 6.996/1982, que o prazo de
impugnação por parte dos partidos políticos é de 10 (dez) dias, a contar da publicação do
presente.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar mandou o Senhor Juiz publicar o
presente edital, que vai afixado no local de costume e publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral, podendo a relação ser acessada por meio do link: http://apps.tremt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-13-201820180516165244826-ecee5accbc6912abb4ffc0caa9d39b9d.pdf . Eu, Jânio Alves Piagem,
chefe de cartório em substituição, digitei e subscrevo.
Porto Alegre do Norte-MT, 16 de maio de 2018.
Assinado por: Jânio Alves Piagem Servidor Requisitado - Chefe de Cartório em
Substituição 28

ATOS DA 30ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
AUTOS Nº 12-79.2018.6.11.0030
Prestação de Contas
Interessado: Partido Democratas – DEM de Nova Nazaré/MT
Interessado: Raquel Pontes Guimaraes – Presidente
Interessado: Otacílio de Freitas Guimaraes – Tesoureiro
Advogado: Rodrigo de Oliveira Ramos – OAB-MT nº 20.299-A
Interessado: Juízo da 30ª Zona Eleitoral/MT
Objetivo da Publicação: ciência/intimações de sentença
Inteiro teor da sentença:
Prestação de Contas de Exercício Financeiro - 2017
Vistos,
Trata-se de prestação de contas do Partido Democratas – DEM do município de Nova NazaréMT, relativa ao exercício financeiro de 2017.
O Cartório Eleitoral procedeu na forma do artigo 45, I a IV, da Resolução TSE nº
23.546/2017, com a publicação de edital de abertura de prazo para impugnação das contas
(fl. 07), juntada de extrato bancário (fl. 08), certificação acerca da emissão de recibos de
doação e repasse ou distribuição de recursos do fundo partidário (fl. 10) e manifestação
técnica (fls. 11/12).
As contas não foram impugnadas, conforme certificado à fl. 09.
Regularmente notificado acerca do Relatório de Análise Técnica (fls. 16/17), o partido,
tempestivamente, manifestou-se às fls. 18/24.
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela desaprovação das contas (fls. 27/27v).
É o relatório. Fundamento e 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).
Nos termos do artigo 65, §1º e §3º, III, da Resolução TSE nº 23.546/2017, a Resolução TSE
nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos partidos políticos do
exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e impropriedades e, quanto
ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº 23.546/2017.
A representante do partido, na defesa apresentada (fl. 19), alega carecer de legitimidade em
razão da expiração da vigência do órgão municipal.
Não obstante o alegado, deve-se ressaltar que o órgão partidário teve vigência, inclusive, sob
a presidência da “excipiente”, durante todo o exercício de 2017, a qual se expirou apenas em
29.03.2018.
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Inconteste, portanto, a responsabilidade da representante sobre as contas do período de sua
gestão.
Também, não pode a representante partidária apresentar suas contas a esta Justiça Eleitoral,
tomando para si a responsabilidade sobre elas e, agora, quando notificada para manifestar-se
acerca de irregularidades encontradas na prestação de contas, querer eximir-se sob o
pretexto de ilegitimidade.
Ademais, a Resolução TSE nº 23.546/2017, em seu artigo 28, §4º, dispõe que a extinção ou
dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a obrigação de
apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
Assim, subsiste a legitimidade da representante partidária, mormente quando devidamente
assistida por advogado, regularmente constituído nos autos.
A Lei nº 9.096/95, com redação dada pela Lei nº 13.165/2015, possibilitou aos órgãos
partidários, no âmbito municipal, em substituição à prestação de contas, a apresentação
apenas de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, quando inexistir a
movimentação financeira em espécie ou de recursos estimáveis em dinheiro, no período do
exercício financeiro apurado.
Art. 32 o partido está obrigado a enviar, anualmente, anualmente, à Justiça Eleitoral, o
balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
(...)
§ 4º os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecado 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. (Incluído pela Lei nº
13165, de 2015).
A Resolução TSE nº 23.546/2017, dispõe no mesmo sentido:
Art. 28. 0 partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de
contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
...
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
Em face do permissivo legal, o partido apresentou declaração afirmando perante esta Justiça
a ausência de movimentação de recursos, sejam de natureza financeira ou em bens
estimáveis em dinheiro.
No entanto, ao instruir os autos, na forma do artigo 45, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
constatou-se a ocorrência de movimentação financeira em conta bancária do partido,
conforme extrato acostado à fl. 08.
Na defesa, o partido alega que a existência de débitos em conta corrente relativos a taxas de
manutenção de conta não caracterizam a movimentação financeira não permitida pela lei para
fins de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos.
A alegação do partido não pode ser acolhida, pois a norma eleitoral é incisiva ao permitir a
apresentação da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, em substituição à
prestação de contas, somente os órgãos partidários que não movimentaram recursos, sejam
financeiros ou estimáveis em dinheiro.
A legislação não deixa margem ao julgador para a análise acerca da espécie da movimentação
financeira para fins de excepcionar a norma. Assim, mesmo que de pouca monta e ainda que
se trate, como no presente caso, apenas de despesas com manutenção da respectiva conta
bancária (taxas de manutenção de conta), configura-se a irregularidade.
O artigo 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017 impõe a desaprovação das contas do partido,
quando a declaração de ausência de movimentação de recurso não corresponder à verdade:
Art. 46. Compete a Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias,
julgando:
I - pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificada impropriedades de natureza formal,
falhas ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) for verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) os documentos e informações de que trata o art. 29 desta resolução forem apresentados
apenas parcialmente, e não seja possível verificar a movimentação financeira do órgão
partidário; ou
c) for verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 dessa resolução não
corresponde à verdade (leia-se §3º).
Isso posto, com fundamento no artigo 46, III, alínea c, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
JULGO IRREGULARES e, por consequência, DESAPROVO, as contas do Partido Democratas –
DEM do município de Nova Nazaré-MT, relativa ao exercício financeiro de 2017.
Publique-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com as baixas e anotações
pertinentes.
Água Boa-MT, 30 de maio de 2018.
Assinado por: Alexandre Meinberg Ceroy - Juiz Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2018 - n. 2654

Cuiabá, sexta-feira, 1 de junho de 2018

33

AUTOS Nº 13-64.2018.6.11.0030
Prestação de Contas
Interessado: Partido Social Democrático – PSD de Nova Nazaré/MT
Interessado: Railda de Fátima Alves – Presidente
Interessado: Enoque de Sousa Lima – Tesoureiro
Advogado: Rodrigo de Oliveira Ramos – OAB-MT nº 20.299-A
Interessado: Juízo da 30ª Zona Eleitoral/MT
Objetivo da Publicação: ciência/intimações de sentença
Inteiro teor da sentença:
Prestação de Contas de Exercício Financeiro - 2017
Vistos,
Trata-se de prestação de contas do Partido Social Democrático – PSD do município de Nova
Nazaré-MT, relativa ao exercício financeiro de 2017.
O Cartório Eleitoral procedeu na forma do artigo 45, I a IV, da Resolução TSE nº
23.546/2017, com a publicação de edital de abertura de prazo para impugnação das contas
(fl. 07), juntada de extrato bancário (fl. 08), certificação acerca da emissão de recibos de
doação e repasse ou distribuição de recursos do fundo partidário (fl. 10) e manifestação
técnica (fls. 11/12).
As contas não foram impugnadas, conforme certificado à fl. 09.
Regularmente notificado acerca do Relatório de Análise Técnica (fls. 16/17), o partido não se
manifestou, conforme certificado à fl. manifestou-se às fls. 18.
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela desaprovação das contas (fls. 20/20v).
É o relatório. Fundamento e 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).
Nos termos do artigo 65, §1º e §3º, III, da Resolução TSE nº 23.546/2017, a Resolução TSE
nº 23.464/2015 é a norma aplicável à análise da prestação de contas dos partidos políticos do
exercício financeiro de 2017 no que tange às suas irregularidades e impropriedades e, quanto
ao rito processual, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº 23.546/2017.
A Lei nº 9.096/95, com redação dada pela Lei nº 13.165/2015, possibilitou aos órgãos
partidários, no âmbito municipal, em substituição à prestação de contas, a apresentação
apenas de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, quando inexistir a
movimentação financeira em espécie ou de recursos estimáveis em dinheiro, no período do
exercício financeiro apurado.
Art. 32 o partido está obrigado a enviar, anualmente, anualmente, à Justiça Eleitoral, o
balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.
(...)
§ 4º os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecado 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. (Incluído pela Lei nº
13165, de 2015).
A Resolução TSE nº 23.546/2017, dispõe no mesmo sentido:
Art. 28. 0 partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de
contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
...
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
Em face do permissivo legal, o partido apresentou declaração, afirmando perante esta Justiça
a ausência de movimentação de recursos, sejam de natureza financeira ou em bens
estimáveis em dinheiro.
No entanto, ao instruir os autos, na forma do artigo 45, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
constatou-se a ocorrência de movimentação financeira em conta bancária do partido,
conforme extrato acostado à fl. 08.
A norma eleitoral é incisiva ao permitir a apresentação da Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, em substituição à prestação de contas, somente os órgãos
partidários que não movimentaram recursos, sejam financeiros ou estimáveis em dinheiro.
A legislação não deixa margem ao julgador para a análise acerca da espécie da movimentação
financeira para fins de excepcionar a norma. Assim, mesmo que de pouca monta e ainda que
se trate, como no presente caso, apenas de despesas com manutenção da respectiva conta
bancária (taxas de manutenção de conta), configura-se a irregularidade.
O artigo 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017 impõe a desaprovação das contas do partido,
quando a declaração de ausência de movimentação de recurso não corresponder à verdade:
Art. 46. Compete a Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias,
julgando:
I - pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificada impropriedades de natureza formal,
falhas ou ausências irrelevantes;
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III - pela desaprovação, quando:
a) for verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) os documentos e informações de que trata o art. 29 desta resolução forem apresentados
apenas parcialmente, e não seja possível verificar a movimentação financeira do órgão
partidário; ou
c) for verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 dessa resolução não
corresponde à verdade (leia-se §3º).
Isso posto, com fundamento no artigo 46, III, alínea c, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
JULGO IRREGULARES e, por consequência, DESAPROVO, as contas do Partido Social
Democrático – PSD do município de Nova Nazaré-MT, relativa ao exercício financeiro de 2017.
Publique-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com as baixas e anotações
pertinentes.
Água Boa-MT, 30 de maio de 2018.
Assinado por: Alexandre Meinberg Ceroy - Juiz Eleitoral
AUTOS Nº 48-58.2017.6.11.0030
Prestação de Contas
Interessado: Partido Democrático Trabalhista – PDT de Água Boa/MT
Interessado: Eder Silva – Presidente
Interessado: Mauri Alberto Moresco – Tesoureiro
Interessado: Juízo da 30ª Zona Eleitoral/MT
Objetivo da Publicação: ciência/intimações de sentença
Inteiro teor da sentença:
Prestação de Contas de Exercício Financeiro - 2016
Vistos,
Trata-se de processo instaurado em razão de informação feita pelo Cartório Eleitoral desta
30ª Zona, acerca da omissão do Partido Democrático Trabalhista – PDT do município de Água
Boa – MT, na entrega da prestação de contas do exercício financeiro de 2016.
O Cartório Eleitoral prestou as informações referidas no art. 30, IV, alíneas a e b, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o relatório. Fundamento e 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).
A Resolução TSE nº 23.464/2015 é a norma que regulamenta a prestação de contas dos
partidos políticos do exercício financeiro de 2016 no que tange ao mérito das contas. Quanto
ao rito processual, aplica-se o estabelecido naquela, com as devidas adaptações ao da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
O partido não apresentou as contas no prazo fixado pela lei e, mesmo após regularmente
notificado para apresentá-las, nos termos do art. 30, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015,
permaneceu omisso.
A Resolução TSE nº 23.464/2017, em seu artigo 46, IV, a, dispõe que as contas serão
julgadas como não prestadas se após a notificação o partido permanecer omisso.
Art. 46. Compete a Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias,
julgando:
...
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os
responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forern aceitas;
Assim, caracterizada a omissão do partido com a prestação de contas, é imperativo que sejam
as contas julgadas como não prestadas.
Como sanção à omissão, a legislação impõe a proibição de recebimento, pelo partido omisso,
de recursos do fundo partidário enquanto permanecer a omissão.
Resolução TSE nº 23.464/2015
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos
oriundos do Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político.
Isso posto, com fulcro no artigo 46, IV, alínea a, da Resolução TSE nº 23.464/2015, julgo
NÃO PRESTADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT do município de Água
Boa-MT, referente ao exercício financeiro de 2016.
Por conseguinte, determino a suspensão de quaisquer repasses de recursos do fundo
partidário ao partido em questão, enquanto permanecer a omissão, nos termos do 48, caput,
da Resolução TSE n 23.464/2015.
Publique-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após os registros e baixas necessários, arquive-se.
Água Boa-MT, 30 de maio de 2018.
Assinado por: Alexandre Meinberg Ceroy - Juiz Eleitoral
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ATOS DA 33ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE DESCARTE DE DOCUMENTOS 19/2018
A Meritíssima Senhora Suelen Barizon, MMª. Juíza Eleitoral em substituição legal da 33ª
ZE/MT, 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 18 de junho a de 17 de
agosto de 2018, será realizada a inutilização dos documentos, abaixo relacionados, por
instrumento de trituração, a ser procedida na sede deste Cartório Eleitoral, situado a rua
Wilmar Antônio Maia de Souza Pinto nº 12, Centro, Peixoto de Azevedo/MT, podendo o evento
ser acompanhado por quem se interessar.
Após decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, contado da primeira publicação, qualquer
interessado poderá, no prazo de 3 (três) dias, apresentar manifestação ou impugnação ao
procedimento de descarte, cujo material estará disponível para consulta e análise no Cartório
da 33ª Zona Eleitoral de Mato Grosso.
Segue abaixo a listagem dos documentos que serão descartados:
Período ao
Prazo
de
Documentos para descarte
qual
se
conservação
referem
2010
a
Guias de remessa de material
1 ano
2016
Termos de recebimento de documentos protocolados no SADP 2010
a
1 ano
enviados (recibos de tramitação)
2016
1999
a
Títulos Eleitorais não procurados pelo eleitor e respectivos PETEs
1 ano
2016
Cédulas Eleitorais utilizadas após o trânsito em julgado da 2008
a
1 ano
diplomação dos eleitos
2016
Cédulas não utilizadas no processo de votação após o trânsito em 2008
a
1 ano
julgado da diplomação dos eleitos
2016
2010
a
Diploma não utilizado
1 ano
2016
Formulários de Justificativa Eleitoral (apresentados no dia do 2008
a
1 ano
pleito)
2016
2008
a
Justificativas Eleitorais (e senhas) – em branco
1 ano
2016
2008
a
Lista dos Candidatos para Cabina
1 ano
2016
Manual para orientação (eleitor, mesário, chefe de cartório, juiz 2008
a
1 ano
eleitoral, etc.)
2016
Material de propaganda institucional do TSE/TRE (folders, cartazes, 2008
a
1 ano
etc.)
2016
Materiais e impressos eleitorais não utilizados (Ata da Mesa 2008
a
1 ano
Receptora, Impugnação de identidade do eleitor, etc.)
2016
Propaganda eleitoral apreendida, após o trânsito em julgado do 2008
a
1 ano
processo integrante
2016
2008
a
Recibo de materiais de eleições
1 ano
2016
2008
a
Recibo de entrega de BUs
1 ano
2016
Protocolos de Entrega do Título Eleitoral (PETE) e os Requerimentos
1999
a
de Alistamento Eleitoral – RAE) relativos a alistamento,
5 anos
2012
transferência, revisão ou segunda via
Títulos Eleitorais recolhidos e respectivos PETEs que não integram 1999
a
5 anos
processo
2012
Suprimentos de Fundos e demais documentos ligados a orçamento 1999
e prestações de contas
2007
Comunicação de Conscrição para registro de Suspensão de Direitos 1997
Políticos
2007
1997
Comunicação de óbito contados do cancelamento da inscrição
2007
1997
Guia de multa paga
2007
Requerimento de Justificativa Eleitoral (apresentado depois do 1997
pleito)
2007
Comunicações para registro dos demais ASEs
1997

a
a
a
a
a

10 anos
10 anos
10 anos
10 anos
10 anos

a 10 anos
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2007
Documento recebido pelo Juízo Eleitoral (ofícios, e-mails,
1999
a
memorandos, requerimentos diversos, etc.), que não registram
10 anos
2007
algo para fins histórico, administrativo ou judicial
2000
a
Boletins de Urna e Zerésimas
10 anos
2007
2000
a
Cadernos de votação
10 anos
2007
2000
a
Cadernos de Revisão de Eleitorado
10 anos
2007
2002
a
Comprovantes de votação (canhotos)
10 anos
2007
2002
a
Relação de Comissões de Transporte de Eleitores
10 anos
2007
2002
a
Fichas de Mesário e demais documentações referentes
10 anos
2007
2002
a
Lista de presença e atualização de endereços de mesários
10 anos
2007
2002
a
Vistorias dos Locais de votação
10 anos
2007
2002
a
Certidões avulsas
10 anos
2007
Ofícios, ofícios circulares, e-mails impressos, memorandos e
1997
a
informações expedidos pelos juízos eleitorais, que não registram
10 anos
2007
algo para fins histórico, administrativo ou judicial
Edital emitido pelo Juízo Eleitoral, que não registram algo para fins 1997
a
10 anos
histórico, administrativo ou judicial
2007
Documentos seriados ou guardados apartados para controle
eventualmente existentes no cartório. (Sentenças impressas, 1997
a
10 anos
mandados, informações, mensagem eletrônica numerada etc.), que 2007
não registram algo para fins histórico, administrativo ou judicial
2000
a
Comunicação de desfiliação partidária
10 anos
2007
2000
a
Expediente recebido/expedido de partido político
10 anos
2007
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 pelo prazo de 15 (quinze) dias. Eu, Eula Barros Teixeira, Técnica
Judiciária, digitei, conferi e subscrevo o presente.
Peixoto de Azevedo/MT, 24 de maio de 2018.
Assinado por: Eula Barros Teixeira - Técnica Judiciária - Autorizada pela Portaria
03/2017

ATOS DA 35ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA Nº 04/2018
O Excelentíssimo Senhor Dr. Vagner Dupim Dias, Juiz da 35ª Zona Eleitoral do Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de realização de SERVIÇO de DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO
E DESCUPINIZAÇÃO nas dependências no imóvel onde se encontra instalado o Cartório
Eleitoral da 35ª ZE/MT pela empresa Organizações Soares Administradora de Serviços LTDA –
MF, nos termos do Contrato n. 48/2016.
CONSIDERANDO a comunicação feita pela citada empresa, via mensagem eletrônica, de que o
serviço em apreço será executado no dia 01/06/2018 (sexta-feira).
CONSIDERANDO que será aplicado o INSETICIDA K-OLTRINE CE 25 / Deltametrina (Bayer),
onde, segundo a sua Ficha de Informações e Segurança constante no sitio do seu fabricante,
alerta que caso haja inalação, ingestão e contatado com a pele/olhos de humanos, poderá
causar irritação da pele/olhos e depressão no sistema nervoso central, sendo recomendado a
não permanência de pessoas ou animais no local.
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de ISOLAMENTO das dependências internas do prédio
pelo prazo de 24hs para que haja dispersão dos materiais tóxicos e do forte odor, evitando,
assim, eventuais danos físicos aos servidores e demais usuários.
RESOLVE:
Art. 1º. SUSPENDER O EXPEDIENTE no âmbito da 35ª ZE de Juína/MT, no dia 01.06.2018
(SEXTA-FEIRA).
Art. 2º. Determinar que os PRAZOS PROCESSUAIS que se iniciam ou se encerram nesse
mesmo dia, fiquem automaticamente PRORROGADOS para o PRIMEIRO DIA ÚTIL
SUBSEQUENTE.
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Art. 3º. Indico a Sr.ª Janete Campanharo Mateus, funcionária da limpeza, para acompanhar
os serviços.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Publique-se. Cumpra-se. Comunique-se.
Juína/MT, 28 de maio de 2018.
Assinado por: Vagner Dupim Dias - Juiz Eleitoral

ATOS DA 36ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 24/2018
EDITAL 24/2018
O Dr. Jacob Sauer, MM. Juiz da 36ª Zona Eleitoral, município de Sorriso, Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente, o
Partido dos Trabalhadores de Feliz Natal-PT, na pessoa de seu Presidente, Sr. Abraão Martinez
Boas, em cumprimento ao despacho exarado nos autos do processo nº 21-23.2018.6.11.0036
– para que apresente as contas anuais do exercício de 2017, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, segundo previsão do art. 30, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral e afixado no mural do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade, Sorriso-MT,
aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito. Eu, _______,Giselle
de Fátima Diniz Moura – Analista Judiciário, que o digitei e assino por delegação, autorizada
pela Portaria 02/2016/36ªZE.
Assinado por: Giselle de Fátima Diniz Moura/Analista Judiciário
EDITAL 25/2018
EDITAL 25/2018
O Dr. Jacob Sauer, MM. Juiz da 36ª Zona Eleitoral, município de Sorriso, Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente, o
Partido Socialista Brasileiro de Feliz Natal-PSB, na pessoa de seu Presidente, Sr. Cristiano de
Fátimo Alexandre, em cumprimento ao despacho exarado nos autos do processo nº 1868.2018.6.11.0036 – para que apresente as contas anuais do exercício de 2017, no prazo de
72 (setenta e duas) horas, segundo previsão do art. 30, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral e afixado no mural do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade, Sorriso-MT,
aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito. Eu, _______,Giselle
de Fátima Diniz Moura – Analista Judiciário, que o digitei e assino por delegação, autorizada
pela Portaria 02/2016/36ªZE.
Assinado por: Giselle de Fátima Diniz Moura/Analista Judiciário
EDITAL 26/2018
EDITAL 26/2018
O Dr. Jacob Sauer, MM. Juiz da 36ª Zona Eleitoral, município de Sorriso, Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente, o
Partido Verde de Feliz Natal-PV, na pessoa de seu Presidente, Sr. Lauri Gomes de Oliveira, em
cumprimento ao despacho exarado nos autos do processo nº 23-90.2018.6.11.0036 – para
que apresente as contas anuais do exercício de 2017, no prazo de 72 (setenta e duas) horas,
segundo previsão do art. 30, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral e afixado no mural do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade, Sorriso-MT,
aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito. Eu, _______,Giselle
de Fátima Diniz Moura – Analista Judiciário, que o digitei e assino por delegação, autorizada
pela Portaria 02/2016/36ªZE.
Assinado por: Giselle de Fátima Diniz Moura/Analista Judiciário
EDITAL 27/2018
EDITAL 27/18
O Dr. Jacob Sauer, MM. Juiz da 36ª Zona Eleitoral, município de Sorriso, Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente, o
Partido Social Cristão de Feliz Natal-PSC, na pessoa de seu Presidente, Sr Waldiney Rodrigues
Simi, em cumprimento ao despacho exarado nos autos do processo nº 19-53.2018.6.11.0036
– para que apresente as contas anuais do exercício de 2017, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, segundo previsão do art. 30, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça
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Eleitoral e afixado no mural do Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade, Sorriso-MT,
aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito. Eu, _______,Giselle
de Fátima Diniz Moura – Analista Judiciário, que o digitei e assino por delegação, autorizada
pela Portaria 02/2016/36ªZE.
Assinado por: Giselle de Fátima Diniz Moura/Analista Judiciário

ATOS DA 39ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 64-25.2016.611.0037 REPRESENTAÇÃO
Eleições 2016
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Marcos Viana
Advogados: Paulo José Lopes de Oliveira – OAB/MT nº 21515 e Manoel Casado Júnior –
OAB/MT nº 16631
Vistos.
I. Ministério Público Eleitoral, por intermédio de seu agente, ingressou com a representação
eleitoral em face de Marcos Viana, qualificado nos autos, por ter o Representado, utilizando-se
de link patrocinado, ou seja, propaganda paga, veiculado mensagens de cunho eleitoral na
rede social Facebook. Afirma que tal conduta afronta o princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. À fl. 7 consta imagem impressa na qual se verifica
utilização de propaganda paga. No mérito, postula o Representante pela condenação do
Representado pela prática ilícita eleitoral. Intimado a prestar informações acerca do link
patrocinado, o Facebook apresentou as peças de fls. 15/42, as quais foram consideradas
insuficientes pelo juízo, e, após nova intimação da referida rede social, veio aos autos a
manifestação de fls. 51/70. Citado, o Representado apresentou defesa às fls. 72/85,
alegando, preliminarmente, a ausência de pressupostos processuais de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, e, no mérito, contesta a existência de
propaganda paga, pugnando, assim, pela improcedência da Representação. Em razão da não
ter sido oportunizada manifestação do candidato acerca da segunda manifestação do
Facebook, converteu-se o julgamento em diligência, a fim de se evitar prejuízo à defesa,
vindo aos autos a manifestação de fls. 93/98, na qual o Representado nega haver contratado
serviço de impulsionamento pago na rede social, reiterando a necessidade de julgamento pela
improcedência da Representação. É o breve relato. Decido.
Fundamentos
II. Trata-se da Representação Eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face do
candidato a vereador Marcos Viana.
III. Apregoa o autor, em epítome, que o Representado, utilizando-se de link patrocinado, ou
seja, propaganda paga, veiculou a mensagens de cunho eleitoral na rede social Facebook,
violando o que estatui art. 57-C, §2º, da Lei n. 9.504/1997; que o Representado realizou
propaganda eleitoral irregular, já que se utilizou de link patrocinado para impulsionar sua
campanha, contrariando as determinações previstas no art. 57-C da Lei n. 9.504/1997, as
quais foram reproduzidas na Resolução TSE nº 23.457/2015.
IV. Antes de adentrarmos no exame de mérito da celeuma, faz-se necessária o exame de
preliminar suscitada pela defesa do representado.
V. Conforme se pode inferir do teor talhado na defesa às fls. 73/74, a preliminar aventada
pela defesa, a saber: de ausência de pressupostos processuais de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, funda-se no auto de constatação de fl. 8, no
qual o meirinho atesta, após acessar a página do Facebook do Representado, não haver
encontrado nenhuma propaganda irregular.
VI. Note-se que a questão suscitada pela defesa se confunde com o mérito da celeuma e,
portanto, será examinada como tal, não merecendo, portanto, acolhimento a preliminar sub
examine.
VII. Posto isto, refuto a preliminar suscitada pela defesa.
VIII. Vencida a questão preliminar, passo ao exame do mérito da celeuma.
IX. Compulsando os autos verifico que a denúncia é datada de 22 de agosto de 2016,já
durante a campanha eleitoral, e traz anexo “print” do perfil da página do candidato,
explicitando que se trata de propaganda patrocinada.
X. Note-se que as informações trazidas aos autos pela rede social conformam que os anúncios
realizados mediante pagamento, são acompanhados pela palavra: “Patrocinado” (fl.60), de
modo que, o documento de fl. 07, comprova a irregularidade da propaganda.
XI. Pontue-se, ainda, que a rede social, à fl.62, confirmou que “... os operadores do site
Facebook constataram a existência de anúncios patrocinados na página debatida nestes
autos...” (grifei), tendo aportado aos autos o documento comprobatório de fls. 70, não
havendo, portanto, qualquer sombra de dúvida acerca da irregularidade da propaganda.
XII. Ademais, não bastasse isto, o impulsionamento pago não funciona da forma como quer
fazer crer a defesa do representado. O contratante do serviço não paga para ter sua página
exposta na sua própria “linha do tempo” da rede social, e sim nas de potenciais alvos da
propaganda, no caso, eleitores de Cuiabá. Natural, então, que não se encontre propaganda de
si mesmo na página pessoal.
Dispositivo
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XIII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente a
Representação Eleitoral, para o fim de reconhecer a prática de propaganda eleitoral irregular
por parte do Representado, por afronta ao art. 57-C da Lei n. 9.504/1997 e art. 23 e § 3º, da
Resolução TSE nº 23.457/2015, e, por consequência, condenar o Representado ao pagamento
de multano valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no §2º do art. 57-Cda Lei
n. 9.504/1997, c/c §2º do art. 23,da Resolução n. 23.457/2015.
XIV. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
XV. Após, preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
XVI. Cumpra-se.
XVII. Cuiabá/MT, 24 de maio de 2018
Assinado por: Jeverson Luiz Quinteiro - Juiz da 39ª Zona Eleitoral

DESPACHOS
AUTOS N. 10-59.2016.6.11.0039 - AÇÃO PENAL
Protocolo nº 6384/2016
Autor: Ministério Público Eleitoral
Denunciado: José Geraldo Riva
Advogado: Mário Ribeiro de Sá - OAB/MT nº 2521
Decisão.
Vistos etc.
I. Acolho a cota ministerial de fls. 139 e, por corolário, designo audiência de instrução e
julgamento para o dia 09 de agosto de 2018, às 13h30min.
II. Consigno que a audiência se realizará no Gabinete I da 2ª Vara de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher, localizada no Fórum desta Capital .
III. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e acompanhe o
acusado.
IV. Ciência ao Ministério Público.
V. Expeça-se mandado para as testemunhas arroladas pelas partes e do réu para que
compareçam ao ato, com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC.
VI. Intimem-se
VII. Cumpra-se.
VIII. Cuiabá, 29 de maio de 2018.
Assinado por: Jeverson Luiz Quinteiro - Juiz da 39ª Zona Eleitoral
AUTOS N. 133-17.2017.6.11.0039
Inquérito Policial nº 266/2017
Protocolo nº 25626/2017
Autor: Ministério Público Eleitoral
Autor do Fato: Lídio Barbosa
Decisão.
Vistos etc.
I. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível ofensa ao art. 39, § 5º, III da
Lei nº 9.504/97, por parte do então candidato Lídio Barbosa.
II. Compulsando os autos verifico que os antecedentes criminais do indigitado (fls. 50/53)
foram aportados aos autos, comprovando assim que o mesmo faz jus ao beneficio da
transação penal.
III. Posto isto, acolho a cota ministerial de fls. 45 e, por corolário, designo audiência
preliminar para o dia 02 de agosto de 2018, às 13h30min.
IV. Consigno que a audiência se realizará no Gabinete I da 2ª Vara de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher, localizada no Fórum desta Capital .
V. Ciência ao Ministério Público.
VI. Expeça-se mandado de intimação ao indiciado para que compareçam ao ato, com os
benefícios do art. 212, § 2º do CPC.
VII. Intimem-se
VIII. Cumpra-se.
IX. Cuiabá, 29 de maio de 2018.
Assinado por: Jeverson Luiz Quinteiro - Juiz da 39ª Zona Eleitoral
AUTOS N. 5-37.2018.6.11.0039 - AÇÃO PENAL
Protocolo nº 2223/2016
Autor: Ministério Público Eleitoral
Denunciada: Irisvânia Bandeira Bispo
Advogado: Silvano MAcedo Galvão - OAB/MT nº 4669 - Coordenador do NPJ da UFMT
(dativo)
Decisão.
Vistos etc.
I. Considerando que os crimes previstos no Código Eleitoral são ontologicamente infrações
penais tais como as previstas no Código Penal e sendo pacificado pelo STF que o rito a ser
adotado é o previsto no Código de Processo Penal, consoante comprova a seguinte ementa:
CRIME ELEITORAL. PROCEDIMENTO PENAL DEFINIDO PELO PRÓPRIO CÓDIGO ELEITORAL
(“LEX SPECIALIS”). PRETENDIDA OBSERVÂNCIA DO NOVO “ITER” PROCEDIMENTAL
ESTABELECIDO PELA REFORMA PROCESSUAL PENAL DE 2008, QUE INTRODUZIU
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ALTERAÇÕES NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (“LEX GENERALIS”). ANTINOMIA
MERAMENTE APARENTE, PORQUE SUPERÁVEL MEDIANTE APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA
ESPECIALIDADE (“LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI”). CONCEPÇÃO ORTODOXA QUE
PREVALECE, ORDINARIAMENTE, NA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS ANTINÔMICOS QUE OPÕEM
LEIS DE CARÁTER GERAL ÀQUELAS DE CONTEÚDO ESPECIAL. PRETENDIDA UTILIZAÇÃO DE
FATOR DIVERSO DE SUPERAÇÃO DESSA ESPECÍFICA ANTINOMIA DE PRIMEIRO GRAU,
MEDIANTE OPÇÃO HERMENÊUTICA QUE SE MOSTRA MAIS COMPATÍVEL COM OS
POSTULADOS QUE INFORMAM O ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE DEFESA.
VALIOSO PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 528-AgR/DF, REL. MIN.
RICARDO LEWANDOWSKI). NOVA ORDEM RITUAL QUE, POR REVELAR-SE MAIS FAVORÁVEL
AO ACUSADO (CPP, ARTS. 396 E 396-A, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.719/2008),
DEVERIA REGER O PROCEDIMENTO PENAL, NÃO OBSTANTE DISCIPLINADO EM LEGISLAÇÃO
ESPECIAL, NOS CASOS DE CRIME ELEITORAL. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DESSA
POSTULAÇÃO. OCORRÊNCIA DE “PERICULUM IN MORA”. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. (HC
107795 MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello)
II. Posto isto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de agosto de 2018,
às 15h30min.
III. Consigno que a audiência se realizará no Gabinete I da 2ª Vara de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher, localizada no Fórum desta Capital .
IV. Intime-se um dos advogados do Núcleo de Prática Jurídica da UFMT para que participe do
ato e acompanhe a ré.
V. Ciência ao Ministério Público.
VI. Expeça-se mandado de intimação das testemunhas arroladas pelas partes e da ré para
que compareçam ao ato, com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC.
VII. Intimem-se
VIII. Cumpra-se.
IX. Cuiabá, 29 de maio de 2018.
Assinado por: Jeverson Luiz Quinteiro - Juiz da 39ª Zona Eleitoral
PETIÇÃO Nº 24-66.2018.611.0039
Protocolo nº 9064/2018
Requerente: Cássio Augusto de Mello
Advogado: Luciano Souza de Arruda - OAB/MT 9.832
Requerido: Juízo da 39ª Zona Eleitoral
Vistos. Apense-se aos presentes autos eventual processo de prestação de contas do referido
candidato nas eleições de 2012. Certifique-se acerca da completude das peças juntadas pelo
requerente. Após, vistas ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de maio de 2018
Assinado por: Jeverson Luiz Quinteiro - Juiz da 39ª Zona Eleitoral

ATOS DA 41ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO Nº 173-90.2017.6.11.0041
Prestação de Contas Anual – Exercício 2016
Partido da República – PR
Interessado: Anísio Aparecido Peres
Município: Figueirópolis D’Oeste
Advogado: Ronaldo Nogueira Machado – OAB/MT 5311-B
Advogado: Conrado Agostini Machado – OAB/MT 16.637
Visto e bem examinado.
Considerando a certidão de fl. 27, expedida pelo cartório eleitoral, intime-se o Partido Político
em epígrafe para que, no prazo de 03 (três) dias, apresente a declaração de ausência de
movimentação financeira assinada pelo Presidente e Tesoureiro, conforme modelo disponível
na página do Tribunal Superior Eleitoral, sob pena de considerá-la não prestada. Cumpra. Às
providências. Araputanga-MT, 29 de maio de 2018.
Assinado por: RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO - JUIZ ELEITORAL
PROCESSO Nº 174-75.2017.6.11.0041
Prestação de Contas Anual – Exercício 2016
Partido Republicano da Ordem Social – PROS
Interessado: Anísio Aparecido Peres
Município: Figueirópolis D’Oeste
Advogado: Ronaldo Nogueira Machado – OAB/MT 5311-B
Advogado: Conrado Agostini Machado – OAB/MT 16.637
Visto e bem examinado.
Considerando a certidão de fl. 29, expedida pelo cartório eleitoral, intime-se o Partido Político
em epígrafe para que, no prazo de 03 (três) dias, apresente a declaração de ausência de
movimentação financeira assinada pelo Presidente e Tesoureiro, conforme modelo disponível
na página do Tribunal Superior Eleitoral, sob pena de considerá-la não prestada. Cumpra. Às
providências. Araputanga-MT, 29 de maio de 2018.
Assinado por: RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO - JUIZ ELEITORAL
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PROCESSO Nº 95-96.2017.6.11.0041
Prestação de Contas Anual – Exercício 2015
Partido da República – PR
Interessado: Anísio Aparecido Peres
Município: Figueirópolis D’Oeste
Advogado: Ronaldo Nogueira Machado – OAB/MT 5311-B
Advogado: Conrado Agostini Machado – OAB/MT 16.637
Visto e bem examinado.
Considerando a certidão de fl. 27, expedida pelo cartório eleitoral, intime-se o Partido Político
em epígrafe para que, no prazo de 03 (três) dias, apresente a declaração de ausência de
movimentação financeira assinada pelo Presidente e Tesoureiro, conforme modelo disponível
na página do Tribunal Superior Eleitoral, sob pena de considerá-la não prestada.
Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 29 de maio de 2018.
Assinado por: RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO - JUIZ ELEITORAL
PROCESSO Nº 96-81.2017.6.11.0041
Prestação de Contas Anual – Exercício 2015
Partido Republicano da Ordem Social – PROS
Interessado: Anísio Aparecido Peres
Município: Figueirópolis D’Oeste
Advogado: Ronaldo Nogueira Machado – OAB/MT 5311-B
Advogado: Conrado Agostini Machado – OAB/MT 16.637
Visto e bem examinado.
Considerando a certidão de fl. 34, expedida pelo cartório eleitoral, intime-se o Partido Político
em epígrafe para que, no prazo de 03 (três) dias, apresente a declaração de ausência de
movimentação financeira assinada pelo Presidente e Tesoureiro, conforme modelo disponível
na página do Tribunal Superior Eleitoral, sob pena de considerá-la não prestada.
Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 29 de maio de 2018.
Assinado por: RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO - JUIZ ELEITORAL

ATOS DA 48ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 15/2018
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 48ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Dante Rodrigo
Aranha da Silva, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que
constam em andamento neste Cartório Eleitoral os processos abaixo listados, que tratam das
DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS apresentadas pelos Partidos
Políticos de Cotriguaçu – MT, referentes ao exercício 2017, as quais poderão, no prazo de 3
(três) dias contados da publicação do edital, ser impugnadas por qualquer interessado, nos
termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017; FAZ SABER, ainda, que eventual
impugnação deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada de provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
MUNICÍPIO COTRIGUAÇU/MT
Partido Político
Processo nº
Responsáveis
Advogado
Exercício
Cleber
Leal
PRB – PARTIDO
Presidente: CLAUDIO SILVEIRA/
PC
32Jardim
–
REPUBLICANO
Tesoureira:
IVANILDA
2017
16.2018.6.11.0048
OAB/MT:
BRASILEIRO
APARECIDA VAZ RAMOS
24307/O
Presidente:
ADEMAR Cleber
Leal
PP – PARTIDO PC
28- RODRIGUES
PIMENTEL/ Jardim
–
2017
PROGRESSISTA 76.2018.6.11.0048 Tesoureira: NOEMI TERESINHA OAB/MT:
LUDWIO
24307/O
Presidente ATUAL: EMERSON
BIESNFELD/ Tesoureira ATUAL:
FRANCIELI
PPS – PARTIDO
REJANI IVETE OBERDOERFER/
PC
10BRITZIUS –
POPULAR
Presidente EXERCÍCIO 2017:
2017
55.2018.6.11.0048
OAB/MT:
SOCIALISTA
GRAZIELA SIEBERT/ Tesoureiro
19.138
EXERCÍCIO 2017: CLEUMAR
BETTEGA
MUNICÍPIO JURUENA/MT
Partido Político
Processo nº
Responsáveis
Advogado
Exercício
PROS
–
PARTIDO
Presidente:
DIOGO Carlos
Murelli
PC
9REPUBLICANO
DA
ORBEN/
Tesoureiro: Ferreira Oliveira 2017
70.2018.6.11.0048
ORDEM SOCIAL
ALEXSANDRO GOMES – OAB/MT: 11681
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo
Senhor Juiz Eleitoral publicar o presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e
passado nesta cidade de Cotriguaçu - MT, aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de
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dois mil e dezoito. Eu,____________ Everton do Nascimento Niza, Técnico Judiciário, conferi
e digitei o presente edital.
Assinado por: JÉSSICA SILVA PIRES DOS SANTOS - CHEFE DO CARTÓRIO - Portaria n.
05/2016

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº. 010/2018
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 49ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, Luís Augusto
Veras Gadelha, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, a eleitora abaixo relacionada que, nos autos do processo 21-81.2018.6.11.0049
em que se apura a duplicidade de sua inscrição eleitoral, em trâmite perante a 49ª Zona
Eleitoral, foi proferida sentença que determinou o cancelamento da inscrição eleitoral nº 0367
6873 1813 (a mais recente) em nome de Shirley Silva de Jesus e a regularização da inscrição
eleitoral nº 0205 3875 1880 (a mais antiga) em nome de Shirley Silva de Jesus Nascimento.
PROCESSO 21-81.2018.6.11.0049
ELEITORA: SHIRLEY SILVA DE JESUS
RG: 11259396
FILIAÇÃO: JAIR DE JESUS E MARIA MOREIRA DA SILVA
Assim, a eleitora supramencionada fica, por meio do presente edital, INTIMADA, com base no
artigo 256, II, c/c artigo 257, III, ambos do Código de Processo Civil, a comparecer no
Cartório da 49ª Zona Eleitoral de Várzea Grande-MT, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do
término do prazo deste edital, munida dos documentos necessários para, querendo, realizar a
transferência da sua inscrição eleitoral para este município. Dado e passado neste município
de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil
e dezoito. Eu, ________, Sandra Nalú de Carvalho Campos Almeida, Chefe de Cartório da 49ª
Zona Eleitoral, que o digitei, conferi e subscrevi.
Assinado por: Luís Augusto Veras Gadelha - Juiz da 49ª Zona Eleitoral
EDITAL Nº 14/2018-49ª ZE
Relação de inscrições canceladas por falecimento em abril/2018. O Excelentíssimo Senhor
Doutor Juiz em substituição da 49ª Zona Eleitoral determinou tornasse pública, para
conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, em cumprimento ao art. 71, IV c/c 77,
II, ambos do Código Eleitoral, relação de inscrições eleitorais cancelados por registro de
falecimento, no âmbito deste juízo, no período de abril de 2018, para eventual contestação,
no prazo de 5 (cinco) dias, podendo ser consultado no link: http://apps.tremt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-14-201820180524091700206-65e3046aec22470eac23f66a491e044b.pdf E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância expedi este edital que
será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio do Cartório Eleitoral pelo
prazo de 10 (dez) dias. NADA MAIS. Várzea Grande-MT, 24 de maio de 2018.
Assinado por: Luís Augusto Veras Gadelha - Juiz da 49ª Zona Eleitoral
EDITAL Nº 15/2018 49ª ZE
Relação de operações realizadas no cadastro eleitoral no período de 1 de abril a 15 de maio
de 2018
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 49ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais e na forma da lei torna pública, para conhecimento dos interessados e
demais efeitos legais, em cumprimento ao art. 46, § 6º, do Código Eleitoral, e aos itens 6 a 8
da Orientação nº 1/2009/CRE-MT, a relação das operações realizadas no Cadastro Nacional de
Eleitores, no âmbito deste juízo, no período de 1 de abril a 15 de maio de 2018, sendo
deferidos os requerimentos relacionados no link abaixo:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-152018-20180524091930188-5b300d4ad9bd9ce9b2b89b3970b81181.pdf
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância
expedi este edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio do
Cartório Eleitoral pelo prazo de 15 (quinze) dias. NADA MAIS.
Várzea Grande-MT, 24 de maio de 2018.
Assinado por: Luís Augusto Veras Gadelha - Juiz da 49ª Zona Eleitoral

ATOS DA 56ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 27/2018
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. VICTOR LIMA PINTO COELHO, MM. Juiz Eleitoral
desta Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que os
diretórios/comissões dos partidos políticos do município de Brasnorte/MT abaixo relacionados
apresentaram declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício
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financeiro de 2017, ficando neste mesmo ato intimados os interessados para, querendo,
interporem no prazo de 03 (três) dias contados desta publicação, impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período recurso:
Processo

Partido Político

339.2018.611.0056 DEMOCRATAS - DEM

Responsável
Cristiane Alves Martins

424.2018.611.0056 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Antenor Pelentir Pereira
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a
publicação do presente edital no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado, nesta cidade de Brasnorte/MT, aos 30 de maio de dois mil e dezoito. Eu,
_____________, João Carlos Eilert Filho, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi. NADA MAIS.
Assinado por: João Carlos Eilert Filho - Chefe de Cartório
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