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ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 55/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Eletrônico nº 308/2019,
resolve DEFERIR a requisição do servidor SAMUEL STEFANELLO, ocupante do cargo Auxiliar
Administrativo, pertencente ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Querência, para
prestar serviços no Cartório da 53ª Zona Eleitoral - Querência/MT, pelo prazo de 01 (um) ano, a
partir da data de sua apresentação, que deverá ocorrer após a publicação da portaria, nos termos
do art. 30, XIII, do Código Eleitoral, art. 2º da Lei nº 6.999/1982, art. 5º da Resolução TSE nº 23.523
/2017 e art. 1º da Portaria TRE/MT nº 334/2005.
Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2019.
Desembargador MÁRCIO VIDAL
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 58/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o artigo 19, inciso XI do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO a manifestação da Junta Médica Oficial ponderando pela participação de um
médico do trabalho, clínico geral ou obstetra na perícia da servidora Carolina Andrade Ferreira
Vaz, conforme consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 685/2019;
CONSIDERANDO a contratação da empresa Expecta Atendimento e Assistência à Saúde Ltda.
para prestação de serviços de perícias médicas, conforme Ata de Registro de Preços nº 3/2018 e
Nota de Empenho nº 220/2019, constante do Processo Administrativo Eletrônico nº 685/2019;
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 1083/2019,
RESOLVE
Art. 1º Designar o Dr. Carlos Afonso Lopo da Costa, Médico do Trabalho - CRM-MT nº 2530, para
compor a Junta Médica instituída pela Portaria nº 391/2011 e alterações posteriores, para o fim
específico de realizar perícia médica na servidora Carolina Andrade Ferreira Vaz.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2019.
Desembargador MÁRCIO VIDAL
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 44/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI e XLII, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo Eletrônico nº 595/2019 (PAE),
RESOLVE
Art. 1º Conceder ao servidor MARCELO RUBLES DE ALMEIDA, Analista Judiciário - Área
Judiciária, do Quadro Permanente deste Tribunal, licença para tratar de assuntos particulares, sem
remuneração, pelo período de 3 (três) anos, com efeitos a contar de 7 de março de 2019, com
fulcro no art. 91 da Lei nº 8.112/1990.
Parágrafo Único. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no
interesse da Administração.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2019.
Desembargador MÁRCIO VIDAL
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 40/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO o disposto no art. 34 da Resolução nº 23.417, de 11 de dezembro de 2014, do
Tribunal Superior Eleitoral, que institui o Processo Judicial Eletrônico PJe no âmbito da Justiça
Eleitoral;
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 2.917/2018,
RESOLVE
Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria nº 51/2017, que instituiu o Comitê Gestor Regional do Processo
Judicial Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que passa a ter a seguinte
composição:
I. Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior - Juiz-Membro
II. Drª. Célia Regina Vidotti - Juíza da 55ª Zona Eleitoral - Cuiabá/MT
III. Dr. Pedro Melo Pouchain Ribeiro - Procurador Regional Eleitoral de Mato Grosso
IV. Dr. Gonçalo Adão de Arruda Santos - representante da Ordem dos Advogados do Brasil
V. Drª. Maria Clara Gonçalves Khalil - representante da Defensoria Pública da União
VI. Kelsen de França Magalhães - representante da Corregedoria Regional Eleitoral de Mato
Grosso
VII. Nilson Fernando Gomes Bezerra - Diretor-Geral
VIII. Dr. Luís César Darienzo Alves - Secretário de Tecnologia da Informação
IX. Breno Antônio Sirugi Gasparoto - Secretário Judiciário
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2019.
Desembargador MÁRCIO VIDAL
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 53/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXXII do art. 19 do Regimento Interno deste Tribunal,
Considerando o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 1067/2018,
RESOLVE
Art. 1º Tornar pública a designação dos membros da Comissão Permanente de Processo
Administrativo Disciplinar e Sindicância 1 (CPD-1), instituída pela Portaria nº 395, de 11/09/2017,
para apurar os fatos descritos no Processo Administrativo nº 1067/2018, nos termos da Resolução
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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para apurar os fatos descritos no Processo Administrativo nº 1067/2018, nos termos da Resolução
TRE nº 978/2012.
Parágrafo único. Nos afastamentos e impedimentos dos titulares, os suplentes estarão
automaticamente convocados.
Art. 2º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Portaria, para a conclusão dos
trabalhos.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2019.
Desembargador MÁRCIO VIDAL
Presidente do TRE-MT

ATOS DA DIRETORIA GERAL
ORDENS DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO Nº 14/2019
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso III do art. 64 do Regimento Interno desta Secretaria, c/c. art. 2º,
inciso V, da Resolução nº 543/2005 e
CONSIDERANDO o disposto no art. 73 da Lei nº 8.666/1993, o disposto na Portaria TRE/MT nº 693
/2011 e o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 188/2019,
RESOLVE
Art. 1º Constituir a Comissão de Recebimento Definitivo da Obra de reforma do Cartório Eleitoral
de Chapada dos Guimarães, objeto do Contrato nº 18/2017 celebrado com a empresa Matos
Construção Civil Ltda. - ME, composta pelos seguintes servidores:
Presidente: RAFAEL ZORNITTA (SAO)
Membros: RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO (CSG/SAO)
AVANIR DE CARVALHO CORRÊA (SAE/CSG/SAO)
Suplente: JOSÉ PEDRO DE BARROS (SP/CMP/SAO)
Art. 2º Determinar que os membros substituam o Presidente, na ordem disposta no artigo anterior.
Art. 3º Na ausência, a qualquer título, de um dos membros indicados, caberá ao Presidente da
Comissão convocar o suplente designado no artigo 1º.
Art. 4º Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data da sua publicação.
Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2019.
NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA
Diretor-Geral

DECISÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 760/2019
Vistos.
1. Cuida-se de requerimento da servidora HELENA MARIA DE CAMPOS RODRIGUES, Analista
Judiciário - Área Judiciária, lotada 40ª ZE de Primavera do Leste, com vistas à concessão de
LICENÇA CAPACITAÇÃO, para o período de 11/03/2019 a 09/05/2019 (60 dias).
2. O pedido conta com a anuência da chefia imediata da servidora requerente (doc. nº 9903/2019).
3. As informações prestadas pela unidade de Gestão de Pessoas opinam pelo acatamento do
pedido, após avaliar que este preenche os requisitos exigidos pela legislação de regência
(documentos nº 10486/2019, 13028/2019 e 13338/2019).
4. É o relatório.
5. De acordo com o artigo 2º da Resolução TSE nº 23.507/2017, o servidor poderá, após cada
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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5. De acordo com o artigo 2º da Resolução TSE nº 23.507/2017, o servidor poderá, após cada
quinquênio, e no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a
respectiva remuneração, por até 03 meses, para participar de eventos de capacitação, em áreas
de interesse da Justiça Eleitoral.
6. Extrai-se da instrução, que o período aquisitivo a que se refere a licença pleiteada, é atinente ao
segundo quinquênio, cujo direito foi adquirido no período de 12/06/2010 a 10/06/2015.
7. O curso a ser realizado, "Atualização jurídica - Direito Constitucional - Democracia, Igualdade e
Liberdade", com carga horária de 240 (duzentas e quarenta) horas, faz parte das áreas de
interesse da Justiça Eleitoral e constam do catálogo do TSE, obedecendo, portanto aos
regramentos do precitado normativo.
8. A Resolução TSE nº 23.507/2017 autoriza o afastamento sem prejuízo da remuneração por até
03 meses, para o servidor participar de eventos de capacitação, sem, contudo, definir critérios para
a gradação do período a ser concedido, em consonância, por exemplo, com o tipo de curso
(doutorado, mestrado, especialização, outros), forma de realização, se presencial ou à distância,
cotejadas tais circunstâncias com a carga horária da capacitação escolhido pelo servidor.
9. Com efeito, a norma deixou a gradação do prazo como um encargo ao gestor, o que,
entendendo não ser o ideal, determinei que a SGP apresentasse proposta para regulamentar, a
partir de critérios objetivos, a "dosimetria" ideal para cada tipo de curso, dentro do prazo de 03
meses consignado na Resolução. A matéria está sendo tratado no PAE nº 2446/2017.
10. Enquanto não se aperfeiçoar o ato regulatório interno, cumpre à Administração, no âmbito da
discricionariedade facultada pela Resolução TSE nº 23.507/2017, deliberar sobre o período a ser
concedido para as licenças requeridas, de forma a conciliar o direito do servidor com o interesse
público.
11. Destarte, o período da licença solicitado nestes autos, deverá ser condizente, ao menos, com a
carga horária prevista para os cursos informados.
12. Considerando que a carga horária do curso "Atualização Jurídica - Direito Constitucional Democracia, Igualdade e Liberdade", perfaz um total de 240 (duzentas e quarenta) horas, é
razoável que a licença seja usufruída em 35 (trinta e cinco) dias úteis, tendo por parâmetro a carga
horária definida para os cursos sopesada com a jornada diária de trabalho do servidor no TRE/MT,
devendo a requerente indicar qual (is) período(s), deseja usufruir a licença.
13. Ante o exposto e, tendo em vista a competência delegada a este Diretor-Geral pelo artigo 3º,
III, alínea "c" da Portaria nº 291/2017, publicada no DJE nº 2437, de 27/6/2017, DEFIRO a fruição
de licença capacitação à servidora HELENA MARIA DE CAMPOS RODRIGUES, Analista
Judiciário, Área Judiciária, relativa ao segundo quinquênio, cujo direito foi adquirido no período de
12/06/2010 a 10/06/2015, para fruição em 35 (trinta e cinco) dias úteis, devendo a requerente
observar as disposições contidas na Resolução TSE nº 23.507/2017, condicionada ao
compromisso de que sua ausência não gerará despesas com deslocamento de servidores para
manutenção da força laboral da unidade.
14. À Secretaria de Gestão de Pessoas para ciência da interessada e chefia imediata, que deverá
manifestar concordância com o período a ser indicado para usufruto da licença pela servidora.
15. Após, de modo direto, procedam-se as anotações, publicação e demais providências de
competência da unidade.
Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2019.
NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA
Diretor-Geral

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
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EDITAIS
PROCESSO 0601776-44.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo Judicial Eletrônico nº 0601776-44.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá/MT
IMPUGNANTE: ELEICAO 2018 CARMEM BETTI BORGES DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL,
CARMEN BETTI BORGES DE OLIVEIRA Advogado do(a) IMPUGNANTE: DANIEL HENRIQUE
DE MELO SANTOS - MT12671/O
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), intimo os interessados de que o processo em
referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará às 09:00 no Plenário do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
conforme dispõe o art. 60 do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de 2016).
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2019.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0600001-57.2019.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Processo Judicial Eletrônico nº 0600001-57.2019.6.11.0000 - Juara/MT
IMPETRANTE: ALMESINDA DA SILVA CARVALHO Advogado do(a) IMPETRANTE: JOSE DOS
SANTOS NETO - SP63477
IMPETRADO: JUÍZO DA 27ª ZONA ELEITORAL LITISCONSORTE: UNIÃO Advogado do(a)
IMPETRADO: RODRIGO LANZER - MT14198/O
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), intimo os interessados de que o processo em
referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará às 09:00 no Plenário do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
conforme dispõe o art. 60 do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de 2016).
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2019.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 35/2019/SAP/CRIP/SJ
Para conhecimento das pessoas interessadas e para que produza seus legais efeitos, publica-se o
seguinte Edital de Intimação expedido nos respectivos autos abaixo mencionados (Lei nº 11.419
/2006, artigo 4º, § 2º):
1) PROCESSO Nº 216-70.2016.6.11.0038 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 82.194/2016
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL ABUSO - DE PODER ECONÔMICO - ABUSO - DE PODER POLÍTICO/AUTORIDADE UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO EM PROPRIEDADE PARTICULAR - SANTO ANTÔNIO DO
LEVERGER - 38ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO "CORAÇÃO LEVERGENSE"
ADVOGADO(S): RODRIGO DE ABREU LEITE GONÇALVES - OAB: 317.234/SP
RECORRIDO(S): VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
ADVOGADO(S): EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - OAB: 8.548/MT LUCIANE ROSA
DE SOUZA - OAB: 15.779/MT
RECORRIDO(S): FRANCIELI MAGALHÃES DE ARRUDA

ADVOGADO(S): EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - OAB: 8.548/MT LUCIANE ROSA
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digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2019 - n. 2871

Cuiabá, terça-feira, 26 de fevereiro de 2019

7

ADVOGADO(S): EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - OAB: 8.548/MT LUCIANE ROSA
DE SOUZA - OAB: 15.779/MT
RELATOR: DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
OBJETO: INTIMAÇÃO do patrono da parte agravada (COLIGAÇÃO "CORAÇÃO LEVERGENSE"),
para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo em recurso especial, no prazo de 3 dias.
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 25/02/2019.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO - EDITAL N. 32/2019
Para conhecimento das partes e demais efeitos legais, publica-se a PAUTA DE JULGAMENTO da
Sessão Ordinária que se realizará às 9 horas, na Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme dispõe o art. 60
do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de 2016):
1) PROCESSO PJE Nº 060001-57.2019.6.11.0000 - CLASSE MANDADO DE SEGURANÇA
ASSUNTO: MANDADO DE SEGURANÇA - GARANTIAS PROCESSUAIS - ELEIÇÕES GERIAS
2018 - 27ª ZZONA ELEITORAL - JUARA/MT
IMPETRANTE(S): ALMESINDA DA SILVA CARVALHO
ADVOGADO(S): JOSÉ DOS SANTOS NETO - OAB/SP 63477
IMPETRADO: JUÍZO DA 27ª ZONA ELEITORAL
LITISCONSORTE: UNIÃO
RELATOR: DOUTOR JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
2) PROCESSO PJE Nº 0601776-44.2018.6.11.0000 - CLASSE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO FEDERAL ELEICAO 2018
REQUERENTE(S): CARMEM BETTI BORGES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(S): DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS - OAB/MT 12671/0
RELATOR: DOUTOR RICARDO GOMES DE ALMEIDA
3) PROCESSO PJE Nº 0601350-32.2018.6.11.0000 - CLASSE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO FEDERAL ELEICAO 2018
REQUERENTE(S): GASPAR DOMINGOS LAZARI
ADVOGADO(S): ELTON VIEIRA SANTOS - OAB/MT 18830/A
RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO
4) PROCESSO PJE Nº 0601464-68.2018.6.11.0000 - CLASSE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO ESTADUAL ELEICAO 2018
REQUERENTE(S): LUIS BRAZ DE LIMA
ADVOGADO(S): CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - MT15091, MARCIA GARDIM - MT19479
/O
RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO
5) PROCESSO PJE Nº 0601128-64.2018.6.11.0000 - CLASSE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO ESTADUAL ELEICAO 2018
REQUERENTE(S): WENER KESLEY DOS SANTOS
ADVOGADO(S): TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - MT14517
RELATOR: DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
6 PROCESSO Nº 13060 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 100.371/2016
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Cargo Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Cargo Vereador - CUIABÁ/MT - 51º ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): ANDELSON GIL DO AMARAL
ADVOGADO(S): HERMES ROSA DE MORAES - OAB: 11.627/MT
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: Doutor RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos vinte e cinco
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0601189-22.2018.6.11.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
INTIMAÇÃO
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601189-22.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JARBAS ALVES CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: JARBAS ALVES CARVALHO ADVOGADO: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS
NOCCHI - OAB/MT014913 FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
INTIMO o Requerente para manifestar-se acerca do Relatório Preliminar de ID n. 1165622, no
prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 72,§1º da Res. TSE n. 23553/2017.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2019.
VLADIMIR JOSUE ROSA
SEÇÃO DE ANDAMENTO PROCESSUAL
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais

PROCESSO 0601696-80.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0601696-80.2018.6.11.0000 - REPRESENTAÇÃO
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO Nº 27145
AGRAVO INTERNO - REPRESENTAÇÃO (11541) - 0601696-80.2018.6.11.0000 - SORRISO MATO GROSSO
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral Omissão de Informações Obrigatórias
AGRAVANTE: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
AGRAVADO: MARCOS DE OLIVEIRA HARTER
RELATOR: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PRAZO DE AJUIZAMENTO. OCORRÊNCIA DE
OVERRULING

PELA

SUPERVENIÊNCIA

DA

LEI

12.034/2009.

POSSIBILIDADE

DE

AJUIZAMENTO DE REPRESENTAÇÕES ATÉ A DATA DA DIPLOMAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
INTERESSE DE AGIR COMPROVADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. A fixação de decadência no direito eleitoral tem que ser fixada por lei, pois este versa sobre
questões de ordem pública.
2. A alegação de ausência de interesse processual porque ultrapassada a data de corte, fixada
jurisprudencialmente pelo TSE, não mais corresponde ao atual regramento da matéria.
3. A jurisprudência do TSE era pacífica no sentido de que o ajuizamento das representações por
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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3. A jurisprudência do TSE era pacífica no sentido de que o ajuizamento das representações por
conduta vedada deveria ocorrer até a data da eleição. Situação modificada com o advento da Lei
12.034/2009, eis que a novel disciplina legal passou a dispor ser a diplomação dos eleitos o termo
final para o ajuizamento de ações dessa natureza.
4. A carreira do pretendente ao cargo público não pode ganhar um salvo conduto em relação aos
atos ilícitos praticados, tão-somente porque decorreu o dia das eleições.
5. Um precedente está sujeito a overruling, quando há intervenção no desenvolvimento do direito,
ou seja, quando é tomada uma decisão posterior tornando o precedente inconsistente, quando a
regra estabelecida no precedente revela-se impraticável ou quando o raciocínio subjacente ao
precedente está desatualizado ou mostra-se inconsistente com os valores atualmente
compartilhados na sociedade.
6. Em sintonia com a norma que alterou o prazo para a propositura das representações por
condutas vedadas, deve-se ter a mesma intelecção em relação às propagandas irregulares,
raciocínio, aliás, construído no próprio seio do TSE, fixando-se a data da diplomação como dies ad
quem (termo final) das aludidas representações.
7. Se é certo que se pode aplicar a intelecção da perda do interesse de agir após o dia das
eleições em relação a representações que buscam o direito de resposta ou a retirada/vedação de
propagandas irregulares, essa compreensão não pode se dar em relação às condutas irregulares
que são penalizadas abstratamente com a pena de multa. Quanto a estas é evidente o interesse
processual.
8. Agravo interno provido por por maioria.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuiabá, 31/01/2019.
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL, Presidente
DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Relator

PROCESSO 0601717-56.2018.6.11.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
INTIMAÇÃO
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601717-56.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ELZA LUIZ DE QUEIROZ DEPUTADO ESTADUAL ADVOGADO:
LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - OAB/MT541884 REQUERENTE: ELZA LUIZ DE
QUEIROZ ADVOGADO: LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - OAB/MT541884 FISCAL DA
LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
INTIMO o Requerente para manifestar-se acerca do Relatório Preliminar de ID n. 1115322, no
prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 72,§1º da Res. TSE n. 23553/2017.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2019.
VLADIMIR JOSUE ROSA
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais

PROCESSO 0601245-55.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO
PROCESSO Nº 0601245-55.2018.6.11.0000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte ato
judicial:
DESPACHO (ID 1142872)

"Vistos. Julgadas não prestadas as contas de campanha de VINICIUS PEDRO PELIZER (Acórdão
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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"Vistos. Julgadas não prestadas as contas de campanha de VINICIUS PEDRO PELIZER (Acórdão
nº 27133, de 25/01/2019, disponibilizado no DJE-TRE/MT nº 2852 de 29/01/2019), em processo no
qual houve regular intimação pessoal do candidato acerca da sua desídia (certidão constante no ID
622222), evidente que este não pode pretender modificar a decisão colegiada com a mera juntada
posterior de documentos no processo judicial eletrônico (ID's 1072172 e seguintes), em total
descompasso com os prazos peremptórios de apresentação das contas, previstos na legislação de
regência. Face ao acórdão publicado é cabível, processualmente, a oposição de embargos de
declaração ou a interposição de recurso à instância superior. Caso queira evitar que persistam os
efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura ao qual
concorreu (literalidade do inciso I do §1º do art. 83 da Res. TSE nº 23.553/2018), deve o candidato
propor Requerimento de Regularização, por meio de advogado regularmente constituído e em
peça autônoma, a qual será autuada na classe Petição, tudo conforme §2º do mesmo art. 83 da
resolução do TSE supracitada. Com estas considerações, à CCIA-TRE/MT para efetuar os
registros decorrentes do Acórdão TRE/MT nº 27133. Após, arquive-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2019.
Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES, Relatora

ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
LICITAÇÕES
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
Fica ANULADA a licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 1/2019. Proc. Adm. Eletr. n. º 8837
/2018. Objeto: Prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via satélite,
com base no art. 49, da Lei nº 8.666/1993.
Desembargador MÁRCIO VIDAL
Presidente do TRE-MT

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
Fica ANULADA a licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 64/2018. Proc. Adm. Eletr. n. º 6539
/2018. Objeto: Aquisição de água mineral - 20l - Cartório Eleitorais Interior, com base no art. 49, II
da LC nº 123/2006.
Desembargador MÁRCIO VIDAL
Presidente do TRE-MT

ATOS DA 3ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO Nº: 29-65.2019.6.11.0003
PROCESSO Nº: 29-65.2019.6.11.0003

PROTOCOLO Nº 517/2019

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PDT - NOBRES
CNPJ : 15.843.370/0001-68

Nº CONTROLE: P12000491170MT0143819

DATA ENTREGA: 31/01/2019 às 15:01:37

DATA GERAÇÃO: 18/02/2019 às 11:13:18

TIPO: FINAL

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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ADVOGADO: EMERSON FLÁVIO DE ANDRADE - OAB/MT 6.730
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA (ART. 65, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017)
Tratam os presentes autos de prestação de campanha para as eleições de 2018 do Partido
Democrático Trabalhista - PDT de Nobres/MT.
Procedidas às verificações nos documentos e informações constantes dos autos, observando-se
principalmente os preceitos ditados pela Resolução TSE nº 23.553/2018 (artigos 48, II, "d", 48,
§11º, 49, I e 65), para a prestação de contas simplificadas dos diretórios municipais, destaca-se o
seguinte:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução
TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018), fato gerador de ressalva.
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 31/01/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, gerando ressalva.
1.2. Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de
contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos. A despeito da
omissão, referido documento foi obtido por meio do Sistema SPCE, sendo juntado ao presente
parecer.
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553
/2017)
Os extratos impressos não foram apresentados, contrariando o disposto no art. 56, II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.553/2017. Entretanto, verificou-se (Sistema SPCE) que o partido não abriu
conta bancária específica para as eleições 2018. Ademais, em consulta aos extratos constantes no
sistema SPCE, restou demonstrado que o partido não realizou movimentação financeira durante o
período eleitoral.
3. DA ANÁLISE SUBSTANCIAL DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
O partido apresentou prestação de contas sem qualquer movimentação de recursos, em
atendimento a exigência contida no artigo 48, §11º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, não sendo
constatadas irregularidades evidentes na documentação relativa a ausência de movimentação.
Não houve apresentação de impugnação, após a publicação de edital no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral e Átrio do Cartório, conforme certidão de fl. 19.
Nesse sentido, depreende-se que o partido agiu em conformidade com os parâmetros legais, não
constando qualquer situação desfavorável que ensejaria a rejeição ou falta de veracidade da
prestação de contas, vez que não foram constatadas situações indicadas no artigo 68, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Assim, nos termos do artigo 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, não constatamos falhas
capazes de comprometer a regularidade das prestação de contas do partido em análise.
4. DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, com fundamento no resultado dos exames, este examinador manifesta-se pela
APROVAÇÃO, COM RESSALVAS, das contas do partido acima indicado, nos termos do artigo 77,
II, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
É o parecer. À consideração superior.
Rosário Oeste/MT, 25 de fevereiro de 2019.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2019 - n. 2871

Cuiabá, terça-feira, 26 de fevereiro de 2019

12

Rosário Oeste/MT, 25 de fevereiro de 2019.
ADRIANO PEREIRA BUENO
Chefe de Cartório

PROCESSO Nº: 28-80.2019.6.11.0003
PROCESSO Nº: 28-80.2019.6.11.0003

PROTOCOLO Nº 507/2019

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PP - NOBRES
CNPJ : 09.653.787/0001-65

Nº CONTROLE: P11000491170MT0084327

DATA ENTREGA: 31/01/2019 às 15:02:24

DATA GERAÇÃO: 18/02/2019 às 11:07:38

TIPO: FINAL
ADVOGADO: EMERSON FLÁVIO DE ANDRADE - OAB/MT 6.730
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA (ART. 65, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017)
Tratam os presentes autos de prestação de campanha para as eleições de 2018 do Partido
Progressista - PP de Nobres/MT.
Procedidas às verificações nos documentos e informações constantes dos autos, observando-se
principalmente os preceitos ditados pela Resolução TSE nº 23.553/2018 (artigos 48, II, "d", 48,
§11º, 49, I e 65), para a prestação de contas simplificadas dos diretórios municipais, destaca-se o
seguinte:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução
TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018), fato gerador de ressalva.
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 31/01/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, gerando ressalva.
1.2. Peças integrantes:
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de
contas (art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
- Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos. A despeito da
omissão, referido documento foi obtido por meio do Sistema SPCE, sendo juntado ao presente
parecer.
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553
/2017)
Os extratos impressos não foram apresentados, contrariando o disposto no art. 56, II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.553/2017. Entretanto, verificou-se (Sistema SPCE) que o partido não abriu
conta bancária específica para as eleições 2018. Ademais, em consulta aos extratos constantes no
sistema SPCE, restou demonstrado que o partido não realizou movimentação financeira durante o
período eleitoral.
3. DA ANÁLISE SUBSTANCIAL DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
O partido apresentou prestação de contas sem qualquer movimentação de recursos, em
atendimento a exigência contida no artigo 48, §11º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, não sendo
constatadas irregularidades evidentes na documentação relativa a ausência de movimentação.
Não houve apresentação de impugnação, após a publicação de edital no Diário Eletrônico da
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Não houve apresentação de impugnação, após a publicação de edital no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral e Átrio do Cartório, conforme certidão de fl. 19.
Nesse sentido, depreende-se que o partido agiu em conformidade com os parâmetros legais, não
constando qualquer situação desfavorável que ensejaria a rejeição ou falta de veracidade da
prestação de contas, vez que não foram constatadas situações indicadas no artigo 68, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Assim, nos termos do artigo 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, não constatamos falhas
capazes de comprometer a regularidade das prestação de contas do partido em análise.
4. DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, com fundamento no resultado dos exames, este examinador manifesta-se pela
APROVAÇÃO, COM RESSALVAS, das contas do partido acima indicado, nos termos do artigo 77,
II, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
É o parecer. À consideração superior.
Rosário Oeste/MT, 25 de fevereiro de 2019.
ADRIANO PEREIRA BUENO
Chefe de Cartório

ATOS DA 4ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 08/2019
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 pelo presente fica
intimado o advogado Edmilson Vasconcelos de Moraes - OAB/MT nº 8.548, nos autos da
Prestação de Contas nº 328-44.2016.6.11.0004, protocolo nº 104.151/2016, para que no prazo de
72 (setenta e duas) horas apresente prova de que comunicou a renúncia do mandato ao seu
cliente, Jonas Eduardo de Queiroz Moraes, permitindo-lhe a constituição de novo advogado, em
consonância com o art. 112 do CPC.
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. Eu, Diego Manoel
Mascarenhas do Nascimento, Chefe de Cartório, conferi e digitei.
Poconé-MT, 25 de fevereiro de 2019.
DIEGO MANOEL MASCARENHAS DO NASCIMENTO
Chefe de Cartório

ATOS DA 5ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 4/2019
CORREIÇÃO ORDINÁRIA
Torna pública a data designada para a realização da Correição Ordinária relativa ao ano de 2019.
A Excelentíssima Senhora Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, Juíza da 5ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, FAZ SABER a todos
que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem que, cumprindo determinação
constante da Resolução n.º 21.372, de 25.03.2003, do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, que
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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constante da Resolução n.º 21.372, de 25.03.2003, do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, que
estabelece rotina para realização de correições nas Zonas Eleitorais do país, e do Provimento
CRE-MT nº 17/2012, se realizará no período de 28/03/2019 à 29/03/2019, a partir das 08:00 horas,
sem prejuízo do atendimento ao público em geral, CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos documentos e
procedimentos desta Zona Eleitoral, instalada na Rua dos Flamboyants, 220N, Centro, CEP 78450000, cidade de Nova Mutum.
Durante o período designado para os trabalhos poderão ser apresentadas reclamações, sugestões
e comentários a respeito dos serviços prestados pelo Cartório Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinei a
expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e
disponibilizado no mural do Cartório Eleitoral por dez dias.
Nova Mutum, 18 de fevereiro de 2019.
ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI
Juíza Eleitoral

EDITAL DE DESCARTE DE DOCUMENTOS Nº 5/2019
PRAZO: 15 (quinze) dias
A Excelentíssima Senhora Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, MMª. Juíza da 5ª Zona Eleitoral de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, 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 dia 14/03/2019 será realizada a inutilização dos
documentos, abaixo relacionados, por instrumento de trituração, a ser procedida durante o horário
do expediente, na sede deste Cartório Eleitoral, situado à Rua dos Flamboyants nº 220 N, Centro,
nesta Cidade, podendo o evento ser acompanhado por quem interessar possa:
Requerimento de Alistamento Eleitoral - RAE e Protocolo de Entrega de Título Eleitoral - PETE
- Prazo de guarda: 5 anos
Lotes

Ano

Vencimento do Prazo para Conservação

11 à 39

2012

2017

01 à 45

2013

2018

01

2014

01/2019

Formulário de Justificativa Eleitoral (Apresentado no Dia do Pleito) - Prazo de guarda: 1 ano
Eleição

Vencimento do Prazo para Conservação

2014 - 1º e 2º turno

2015

Cadernos de Votação - Prazo de guarda: 10 anos
Eleição

Vencimento do Prazo para Conservação

2008 - Nova Mutum e Santa Rita do Trivelato

2018

E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Excelentíssima
Senhora Juíza Eleitoral afixar o presente edital no átrio do Cartório Eleitoral e publicá-lo por 15
(quinze) dias no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Nova
Mutum-MT, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove. Eu, Bianca Giordani
Carlot Morais, Chefe de Cartório da 5ª Zona Eleitoral, digitei e assinei, com base na Portaria nº 9
/2016/5ªZE.
BIANCA GIORDANI CARLOT MORAIS
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 3/2019

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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EDITAL Nº 3/2019
A Excelentíssima Dra. Ana Helena Alves Porcel Ronkoski MMª. Juíza da 5ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, relação que
ficará disponível em cartório, e no link abaixo, contendo os nomes e os números de inscrição dos
eleitores pertencentes à 5ª Zona Eleitoral/MT, que deixaram de votar nas três últimas eleições,
cujas inscrições deverão ser canceladas por força do disposto nos art. 7º, § 3º, e 71, V, do Código
Eleitoral.
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/arquivos_de_eleicoes-2018faltosos_nos_3_ultimos_pleitos-20190218091847635-20bf15e53f4b57823c859aedce38aa32.pdf
Pelo presente, ficam os referidos eleitores cientificados de que o não comparecimento ao Cartório
Eleitoral para comprovação do exercício do voto, do pagamento da(s) multa(s) correspondente(s)
ou de justificação de ausência, até a data de 06/05/2019, implicará o cancelamento automático das
inscrições, nos termos dos §§ 6º e 8º do art. 80 da Resolução TSE nº 21.538/2003, de 14.10.2003.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Excelentíssima Juíza
publicar o presente edital, que vai afixado no local de costume e publicado no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral, pelo prazo de 10(dez) dias. Dado e passado nesta cidade de Nova Mutum/MT,
aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove. Eu, Bianca Giordani Carlot
Morais, Chefe de Cartório da 5ª Zona Eleitoral, que o digitei e assinei ao final, autorizada pela
Portaria nº 09/2016/5ªZE.
BIANCA GIORDANI CARLOT MORAIS
Chefe de Cartório

ATOS DA 8ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
RECEBIMENTO DE DECLARAÇÃO COMO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE
CONTAS
Autos n. 49-75.2018.6.11.0008
Natureza: Prestação de Contas-Exercício 2017
Partido: Partido Solidariedade-SD de Alto Taquari/MT
Responsáveis: Rubens Almeida Novaes-Presidente
Keila de Almeida Novaes Martins-Tesoureira
Vistos,
Compulsando os autos, verifica-se que, após a sentença de fl. 12 (prolatada em 16/08/2018), que
julgou as contas como não prestadas, e recebimento (ocorrido em 08/11/2018) da carta de
intimação pelo presidente (fl. 15 vº), não foi apresentado recurso, mas apenas a declaração de
ausência de movimentação de recursos de fl. 17, protocolada em 12/11/2018, não emitida pelo
SPCA e desacompanhada de procuração.
Não se revela viável o recebimento da aludida declaração como se recurso fosse, uma vez que
não se observou a regularidade formal desejada e para aplicação do princípio da fungibilidade
necessário se faz o atendimento a alguns requisitos, dentre eles, dúvida sobre qual peça
processual deve ser interposta pra modificar sentença de mérito e ausência de erro grosseiro pelo
procurador.
Acerca do assunto, seguem os acórdãos:

ACÓRDÃO Nº 22823 PROCESSO Nº 515-41.2012.6.11.0053 - CLASSE - RE RECURSO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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ACÓRDÃO Nº 22823 PROCESSO Nº 515-41.2012.6.11.0053 - CLASSE - RE RECURSO
ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - VEREADOR - BOM
JESUS DO ARAGUAIA/MT - 53ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2012 RECORRENTE(S): NEY
TALYS BORGES DANTAS ADVOGADO(S): JACQUELINE CAVALCANTE MARQUES RELATOR:
DOUTOR

JOSÉ

LUÍS

BLASZAK

PEDIDO

DE

RECONSIDERAÇÃO.

SENTENÇA.

REGULARIDADE FORMAL. AUSENCIA. PRELIMINAR. INEPCIA DA INICIAL. ACOLHIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Acolhe-se preliminar de inépcia da inicial de recurso que apenas
juntou documentos e pediu reconsideração da magistrada como se recurso fosse, revelando não
observância da regularidade formal desejada e do princípio da dialeticidade. 2. Referido princípio
invoca a necessidade de o recorrente declinar o porquê do pedido de reexame da decisão,
formando-se o imprescindível contraditório e delimitando a extensão deste em sede recursal.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em NÃO
CONHECER DO RECURSO. Cuiabá, 19 de março de 2013. DESEMBARGADOR RUI RAMOS
RIBEIRO. Presidente. DOUTOR JOSÉ LUÍS BLASZAK. Relator. (DJE 1378 de 02/04/2013, pg. 7).
673-49.2012.605.0155
RE - RECURSO ELEITORAL n 67349 - Feira De Santana/BA
ACÓRDÃO n 413 de 12/07/2016
Relator(a) MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO
Publicação:
DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 15/07/2016
EMENTA: Recurso eleitoral. Prestação de contas. Candidato. Eleições 2012. Não prestação. Peça
recursal subscrita pelo próprio recorrente. Falta de capacidade postulatória. Não conhecimento.
Preliminar de falta de capacidade postulatória. Acolhe-se a preliminar pois admitor que recurso
interposto sem advogado adquira validade jurídica por meio de mera juntada - posterior e fora do
prazo - de procuração, finda por conceder à parte, de forma indireta, prazo mais extenso que o
conferido por lei, em afronta ao princípio da igualdade de tratamento entre os jurisdicionados.
Decisão: Após o voto do Relator inacolhendo a preliminar de falta de capacidade postulatória,
pediu vista o Juiz José Edivaldo Rocha Rotondano. Prosseguindo no julgamento, proferiu voto no
sentido de divergir do Relator. Por maioria, vencidos o Relator e o Juiz Gustavo Mazzei Pereira,
ACOLHEU-SE A PRELIMINAR PARA NÃO CONHECER DO RECURSO. Designado o Juiz José
Edivaldo Rocha Rotondano para lavrar o Acórdão.
A prescrição normativa contida no art. 52 da Resolução TSE n. 23.546/2017, que versa sobre
prestação de contas anual partidária, não enseja qualquer dúvida sobre qual peça processual deve
ser interposta para modificar a sentença.
Ante o exposto, mantenho a decisão de fl. 12, e, em atenção aos princípios da eficiência, eficácia e
economicidade, recebo a aludida declaração apenas como requerimento de regularização de não
prestação de contas, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 59, § 1º, IV da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Com o advento da Lei n. 13.165/2015, foi alterada a Lei n. 9.096/1995, e incluído o § 4º no art. 32,
o qual prevê:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado 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.
Observa-se que pelo novo regramento os órgãos partidários municipais se não tiverem
movimentado recursos, não têm a obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, bastando
declarar essa ausência de movimentação de recursos.
Dessa forma, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/2017, DETERMINO, sucessivamente:
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Dessa forma, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/2017, DETERMINO, sucessivamente:
I. certificação do trânsito em julgado da decisão de fl. 12 (o prazo recursal deverá ser contado a
partir da juntada do AR de fl. 15 vº) e, após o cumprimento do disposto na sua parte final e demais
formalidades, o arquivamento dos autos.
II. autuação na classe PETIÇÃO da declaração de movimentação de recursos de fl. 17 que deverá
ser desentranhada dos autos e ali substituída por cópia;
III. o órgão partidário não apresentou a declaração gerada por meio do sistema SPCA, que gera
número de controle e código de barras. É certo que a exigência de tal resolução no que toca
"preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet", é o sistema SPCA.
Dessa forma, INTIMEM-SE os responsáveis do partido, pelo correio, para apresentar a Declaração
de Ausência de Movimentação de Recursos preenchida por meio do SPCA no prazo de 03 (três)
dias, sob pena de desconsideração da que foi apresentada e manutenção dos efeitos da sentença
que julgou as contas como não prestadas;
IV. apresentada a declaração nos moldes do item III: a) a publicação de edital no Diário de Justiça
Eletrônico do TRE/MT, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias, a
apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período; b) a juntada dos extratos bancários eletrônicos que tenham sido enviados à
Justiça Eleitoral pelas instituições financeiras que mantiveram conta bancária de partido político; c)
a colheita e certificação nos autos sobre eventual emissão de recibos de doação ou de registros de
repasse/distribuição de recursos do Fundo Partidário; d) caso não haja impugnação, expeça-se o
parecer técnico e, após, conceda-se vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação no
prazo de 05 (cinco) dias. e) Havendo manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério
Público Eleitoral, intime-se o partido e seus responsáveis para manifestação no prazo comum de
03 (três) dias.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Alto Araguaia/MT, 22 de fevereiro de 2019.
PIERRO DE FARIAS MENDES
Juiz Eleitoral

RECEBIMENTO DE DECLARAÇÃO COMO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE
CONTAS
Autos n. 41-98.2018.6.11.0008
Natureza: Prestação de Contas-Exercício 2017
Partido: Partido do Movimento Democrático Brasileiro-PMDB de Alto Taquari/MT
Responsáveis: Kléber Welington de Souza Gomes-Presidente
Volmir Pedro Ebling-Tesoureiro
Vistos,
Compulsando os autos, verifica-se que, após ser prolatada a sentença de fl. 21 e recebimento do
mandado de intimação pelo presidente (fls. 25/26), que julgou as contas como não prestadas, não
foi apresentado recurso, mas apenas a declaração de ausência de movimentação de recursos de
fl. 29 desacompanhada de procuração.
Não se revela viável o recebimento da aludida declaração como se recurso fosse, uma vez que
não se observou a regularidade formal desejada e para aplicação do princípio da fungibilidade
necessário se faz o atendimento a alguns requisitos, dentre eles, dúvida sobre qual peça
processual deve ser interposta pra modificar sentença de mérito e ausência de erro grosseiro pelo
procurador.
Acerca do assunto, seguem os acórdãos:
ACÓRDÃO Nº 22823 PROCESSO Nº 515-41.2012.6.11.0053 - CLASSE - RE RECURSO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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ACÓRDÃO Nº 22823 PROCESSO Nº 515-41.2012.6.11.0053 - CLASSE - RE RECURSO
ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - VEREADOR - BOM
JESUS DO ARAGUAIA/MT - 53ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2012 RECORRENTE(S): NEY
TALYS BORGES DANTAS ADVOGADO(S): JACQUELINE CAVALCANTE MARQUES RELATOR:
DOUTOR

JOSÉ

LUÍS

BLASZAK

PEDIDO

DE

RECONSIDERAÇÃO.

SENTENÇA.

REGULARIDADE FORMAL. AUSENCIA. PRELIMINAR. INEPCIA DA INICIAL. ACOLHIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Acolhe-se preliminar de inépcia da inicial de recurso que apenas
juntou documentos e pediu reconsideração da magistrada como se recurso fosse, revelando não
observância da regularidade formal desejada e do princípio da dialeticidade. 2. Referido princípio
invoca a necessidade de o recorrente declinar o porquê do pedido de reexame da decisão,
formando-se o imprescindível contraditório e delimitando a extensão deste em sede recursal.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em NÃO
CONHECER DO RECURSO. Cuiabá, 19 de março de 2013. DESEMBARGADOR RUI RAMOS
RIBEIRO. Presidente. DOUTOR JOSÉ LUÍS BLASZAK. Relator. (DJE 1378 de 02/04/2013, pg. 7).
673-49.2012.605.0155
RE - RECURSO ELEITORAL n 67349 - Feira De Santana/BA
ACÓRDÃO n 413 de 12/07/2016
Relator(a) MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO
Publicação:
DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 15/07/2016
EMENTA: Recurso eleitoral. Prestação de contas. Candidato. Eleições 2012. Não prestação. Peça
recursal subscrita pelo próprio recorrente. Falta de capacidade postulatória. Não conhecimento.
Preliminar de falta de capacidade postulatória. Acolhe-se a preliminar pois admitor que recurso
interposto sem advogado adquira validade jurídica por meio de mera juntada - posterior e fora do
prazo - de procuração, finda por conceder à parte, de forma indireta, prazo mais extenso que o
conferido por lei, em afronta ao princípio da igualdade de tratamento entre os jurisdicionados.
Decisão: Após o voto do Relator inacolhendo a preliminar de falta de capacidade postulatória,
pediu vista o Juiz José Edivaldo Rocha Rotondano. Prosseguindo no julgamento, proferiu voto no
sentido de divergir do Relator. Por maioria, vencidos o Relator e o Juiz Gustavo Mazzei Pereira,
ACOLHEU-SE A PRELIMINAR PARA NÃO CONHECER DO RECURSO. Designado o Juiz José
Edivaldo Rocha Rotondano para lavrar o Acórdão.
A prescrição normativa contida no art. 52 da Resolução TSE n. 23.546/2017, que versa sobre
prestação de contas anual partidária, não enseja qualquer dúvida sobre qual peça processual deve
ser interposta para modificar a sentença.
Ante o exposto, mantenho a decisão de fl. 21, e em atenção aos princípios da eficiência, eficácia e
economicidade, recebo a aludida declaração apenas como requerimento de regularização de não
prestação de contas, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 59,º 1º, IV da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Com o advento da Lei n. 13.165/2015, foi alterada a Lei n. 9.096/1995, e incluído o § 4º no art. 32,
o qual prevê:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado 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.
Observa-se que pelo novo regramento os órgãos partidários municipais se não tiverem
movimentado recursos, não têm a obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, bastando
declarar essa ausência de movimentação de recursos.
Dessa forma, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/2017, DETERMINO, sucessivamente:
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Dessa forma, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/2017, DETERMINO, sucessivamente:
I. certificação do trânsito em julgado da decisão de fl. 21 (o prazo recursal deverá ser contado a
partir da juntada do mandado de fls. 25/26, que ocorreu em 30/11/2018) e, após o cumprimento do
disposto na sua parte final e demais formalidades, o arquivamento dos autos.
II. a) autuação na classe PETIÇÃO da declaração de movimentação de recursos de fl. 21 que
deverá ser desentranhada dos autos e ali substituída por cópia; b) a publicação de edital no Diário
de Justiça Eletrônico do TRE/MT, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias, 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; c) a juntada dos extratos bancários eletrônicos que tenham sido enviados à
Justiça Eleitoral pelas instituições financeiras que mantiveram conta bancária de partido político; d)
a colheita e certificação nos autos sobre eventual emissão de recibos de doação ou de registros de
repasse/distribuição de recursos do Fundo Partidário; e) caso não haja impugnação, expeça-se o
parecer técnico e, após, conceda-se vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação no
prazo de 05 (cinco) dias; f) havendo manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério
Público Eleitoral, intime-se o partido e seus responsáveis para manifestação no prazo comum de
03 (três) dias.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Alto Araguaia/MT, 22 de fevereiro de 2019.
PIERRO DE FARIAS MENDES
Juiz Eleitoral

RECEBIMENTO DE DECLARAÇÃO COMO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE
CONTAS
Autos n. 36-76.2018.6.11.0008
Natureza: Prestação de Contas-Exercício 2017
Partido: Partido da Social Democracia Brasileira-PSDB de Alto Taquari/MT
Responsáveis: Laucídio Faustino Inácio-Presidente
Marcos Antônio Demellas-Tesoureiro
Vistos,
Compulsando os autos, verifica-se que, após a sentença de fl. 19 (prolatada em 10/10/2018), que
julgou as contas como não prestadas, bem como de recebimento (ocorrido em 29/10/2018) da
carta de intimação pelo presidente (fl. 22 vº), não foi apresentado recurso, mas apenas os
documentos contábeis de fls. 24/45 desacompanhado de procuração.
Não se revela viável o recebimento da aludida declaração como se recurso fosse, uma vez que
não se observou a regularidade formal desejada e para aplicação do princípio da fungibilidade
necessário se faz o atendimento a alguns requisitos, dentre eles, dúvida sobre qual peça
processual deve ser interposta pra modificar sentença de mérito e ausência de erro grosseiro pelo
procurador.
Acerca do assunto, seguem os acórdãos:
ACÓRDÃO Nº 22823 PROCESSO Nº 515-41.2012.6.11.0053 - CLASSE - RE RECURSO
ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - VEREADOR - BOM
JESUS DO ARAGUAIA/MT - 53ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2012 RECORRENTE(S): NEY
TALYS BORGES DANTAS ADVOGADO(S): JACQUELINE CAVALCANTE MARQUES RELATOR:
DOUTOR

JOSÉ

LUÍS

BLASZAK

PEDIDO

DE

RECONSIDERAÇÃO.

SENTENÇA.

REGULARIDADE FORMAL. AUSENCIA. PRELIMINAR. INEPCIA DA INICIAL. ACOLHIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Acolhe-se preliminar de inépcia da inicial de recurso que apenas
juntou documentos e pediu reconsideração da magistrada como se recurso fosse, revelando não
observância da regularidade formal desejada e do princípio da dialeticidade. 2. Referido princípio
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2019 - n. 2871

Cuiabá, terça-feira, 26 de fevereiro de 2019

20

observância da regularidade formal desejada e do princípio da dialeticidade. 2. Referido princípio
invoca a necessidade de o recorrente declinar o porquê do pedido de reexame da decisão,
formando-se o imprescindível contraditório e delimitando a extensão deste em sede recursal.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em NÃO
CONHECER DO RECURSO. Cuiabá, 19 de março de 2013. DESEMBARGADOR RUI RAMOS
RIBEIRO. Presidente. DOUTOR JOSÉ LUÍS BLASZAK. Relator. (DJE 1378 de 02/04/2013, pg. 7).
673-49.2012.605.0155
RE - RECURSO ELEITORAL n 67349 - Feira De Santana/BA
ACÓRDÃO n 413 de 12/07/2016
Relator(a) MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO
Publicação:
DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 15/07/2016
EMENTA: Recurso eleitoral. Prestação de contas. Candidato. Eleições 2012. Não prestação. Peça
recursal subscrita pelo próprio recorrente. Falta de capacidade postulatória. Não conhecimento.
Preliminar de falta de capacidade postulatória. Acolhe-se a preliminar pois admitor que recurso
interposto sem advogado adquira validade jurídica por meio de mera juntada - posterior e fora do
prazo - de procuração, finda por conceder à parte, de forma indireta, prazo mais extenso que o
conferido por lei, em afronta ao princípio da igualdade de tratamento entre os jurisdicionados.
Decisão: Após o voto do Relator inacolhendo a preliminar de falta de capacidade postulatória,
pediu vista o Juiz José Edivaldo Rocha Rotondano. Prosseguindo no julgamento, proferiu voto no
sentido de divergir do Relator. Por maioria, vencidos o Relator e o Juiz Gustavo Mazzei Pereira,
ACOLHEU-SE A PRELIMINAR PARA NÃO CONHECER DO RECURSO. Designado o Juiz José
Edivaldo Rocha Rotondano para lavrar o Acórdão.
A prescrição normativa contida no art. 52 da Resolução TSE n. 23.546/2017, que versa sobre
prestação de contas anual partidária, não enseja qualquer dúvida sobre qual peça processual deve
ser interposta para modificar a sentença.
Ante o exposto, mantenho a decisão de fl. 19, e, em atenção aos princípios da eficiência, eficácia e
economicidade, recebo a aludida documentação apenas como requerimento de regularização de
não prestação de contas, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 59, § 1º, IV da Resolução
TSE n. 23.546/2017.
Dessa forma, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/2017, DETERMINO, sucessivamente:
I. certificação do trânsito em julgado da decisão de fl. 19 (o prazo recursal deverá ser contado a
partir da juntada do AR de fl. 22 vº) e, após o cumprimento do disposto na sua parte final e demais
formalidades, o arquivamento dos autos.
II. a) autuação na classe PETIÇÃO da documentação de fls. 24/45, que deverá ser desentranhada
dos autos e ali substituída por cópia; b) notificação, via correios, do órgão partidário para, no prazo
de 05 (cinco) dias, apresentar instrumento de mandato para constituição do advogado subscritor
das peças contábeis, qual seja, Charles Luiz A. Dias-OAB/TO 001682, nos termos do art. 29, XX,
da Resolução TSE 23.464/2015, sob pena de manutenção das contas como não prestadas;
III. apresentada procuração nos autos do item II: a) proceda-se a análise das contas verificando-se
se foi instruída com todas as peças previstas no artigo 29 da Resolução TSE n. 23.464/2015 e
observando-se o rito previsto na Resolução TSE n. 23.546/2017 para o processamento da
prestação de contas, no que couber; b) havendo impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos previstos no artigo 12 e 13 da Resolução TSE 23.464/2015, notifiquem-se o órgão
partidário e seus responsáveis para fins de devolução ao Erário se já não demonstrada a sua
realização.

IV. Encerrando-se o procedimento de referida análise ou transcorrido o prazo sem manifestação
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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IV. Encerrando-se o procedimento de referida análise ou transcorrido o prazo sem manifestação
dos interessados quanto a ausência da referida procuração, voltem-me os autos conclusos para
julgamento.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Alto Araguaia/MT, 22 de fevereiro de 2019.
PIERRO DE FARIAS MENDES
Juiz Eleitoral

RECEBIMENTO DE DECLARAÇÃO COMO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE
CONTAS
Autos n. 22-92.2018.6.11.0008
Natureza: Prestação de Contas-Exercício 2017
Partido: Partido Democrático Trabalhista-PDT de Araguainha/MT
Responsáveis: Ciro Carvalho de Melo-Presidente
Josiane Franco-Tesoureira
Vistos,
Compulsando os autos, verifica-se que o trânsito em julgado da sentença de fl. 17 ocorreu em 05
/09/2018 (fl. 19) e que, em 03/10/2018, foi apresentada a declaração de fl. 20.
Diante do trânsito em julgado da decisão de fl. 17, em atenção aos princípios da eficiência, eficácia
e economicidade, recebo a aludida declaração apenas como requerimento de regularização de não
prestação de contas, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 59,º 1º, IV da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Com o advento da Lei n. 13.165/2015, foi alterada a Lei n. 9.096/1995, e incluído o § 4º no art. 32,
o qual prevê:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado 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.
Observa-se que pelo novo regramento os órgãos partidários municipais se não tiverem
movimentado recursos, não têm a obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, bastando
declarar essa ausência de movimentação de recursos.
Dessa forma, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/2017, DETERMINO, sucessivamente:
I. cumprimento do disposto na parte final da sentença de fl. 17 e, após, o arquivamento dos autos.
II. a) autuação na classe PETIÇÃO da declaração de movimentação de recursos de fl. 20 que
deverá ser desentranhada dos autos e ali substituída por cópia; b) a publicação de edital no Diário
de Justiça Eletrônico do TRE/MT, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias, 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; c) a juntada dos extratos bancários eletrônicos que tenham sido enviados à
Justiça Eleitoral pelas instituições financeiras que mantiveram conta bancária de partido político; d)
a colheita e certificação nos autos sobre eventual emissão de recibos de doação ou de registros de
repasse/distribuição de recursos do Fundo Partidário; e) caso não haja impugnação, expeça-se o
parecer técnico e, após, conceda-se vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação no
prazo de 05 (cinco) dias; f) havendo manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério
Público Eleitoral, intime-se o partido e seus responsáveis para manifestação no prazo comum de
03 (três) dias.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Alto Araguaia/MT, 22 de fevereiro de 2019.
PIERRO DE FARIAS MENDES
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Alto Araguaia/MT, 22 de fevereiro de 2019.
PIERRO DE FARIAS MENDES
Juiz Eleitoral

RECEBIMENTO DE DECLARAÇÃO COMO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE
CONTAS
Autos n 19-40.2018.6.11.0008
Natureza: Prestação de Contas-Exercício 2017
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro-PTB de Araguainha/MT
Responsáveis: Helly Borges David-Presidente
Suleide Rodrigues Dutra-Tesoureira
Vistos,
Compulsando os autos, verifica-se que, após a sentença de fl. 12 (prolatada em 16/08/2018), que
julgou as contas como não prestadas, e recebimento da carta de intimação pela tesoureira (fl. 13
vº), não foi apresentado recurso, mas apenas a declaração de ausência de movimentação de
recursos de fl. 14, protocolada em 18/09/2018 e desacompanhada de procuração.
Não se revela viável o recebimento da aludida declaração como se recurso fosse, uma vez que
não se observou a regularidade formal desejada e para aplicação do princípio da fungibilidade
necessário se faz o atendimento a alguns requisitos, dentre eles, dúvida sobre qual peça
processual deve ser interposta pra modificar sentença de mérito e ausência de erro grosseiro pelo
procurador.
Acerca do assunto, seguem os acórdãos:
ACÓRDÃO Nº 22823 PROCESSO Nº 515-41.2012.6.11.0053 - CLASSE - RE RECURSO
ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - VEREADOR - BOM
JESUS DO ARAGUAIA/MT - 53ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2012 RECORRENTE(S): NEY
TALYS BORGES DANTAS ADVOGADO(S): JACQUELINE CAVALCANTE MARQUES RELATOR:
DOUTOR

JOSÉ

LUÍS

BLASZAK

PEDIDO

DE

RECONSIDERAÇÃO.

SENTENÇA.

REGULARIDADE FORMAL. AUSENCIA. PRELIMINAR. INEPCIA DA INICIAL. ACOLHIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Acolhe-se preliminar de inépcia da inicial de recurso que apenas
juntou documentos e pediu reconsideração da magistrada como se recurso fosse, revelando não
observância da regularidade formal desejada e do princípio da dialeticidade. 2. Referido princípio
invoca a necessidade de o recorrente declinar o porquê do pedido de reexame da decisão,
formando-se o imprescindível contraditório e delimitando a extensão deste em sede recursal.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em NÃO
CONHECER DO RECURSO. Cuiabá, 19 de março de 2013. DESEMBARGADOR RUI RAMOS
RIBEIRO. Presidente. DOUTOR JOSÉ LUÍS BLASZAK. Relator. (DJE 1378 de 02/04/2013, pg. 7).
673-49.2012.605.0155
RE - RECURSO ELEITORAL n 67349 - Feira De Santana/BA
ACÓRDÃO n 413 de 12/07/2016
Relator(a) MARCELO JUNQUEIRA AYRES FILHO
Publicação:
DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 15/07/2016
EMENTA: Recurso eleitoral. Prestação de contas. Candidato. Eleições 2012. Não prestação. Peça
recursal subscrita pelo próprio recorrente. Falta de capacidade postulatória. Não conhecimento.
Preliminar de falta de capacidade postulatória. Acolhe-se a preliminar pois admitor que recurso
interposto sem advogado adquira validade jurídica por meio de mera juntada - posterior e fora do
prazo - de procuração, finda por conceder à parte, de forma indireta, prazo mais extenso que o
conferido por lei, em afronta ao princípio da igualdade de tratamento entre os jurisdicionados.
Decisão: Após o voto do Relator inacolhendo a preliminar de falta de capacidade postulatória,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Decisão: Após o voto do Relator inacolhendo a preliminar de falta de capacidade postulatória,
pediu vista o Juiz José Edivaldo Rocha Rotondano. Prosseguindo no julgamento, proferiu voto no
sentido de divergir do Relator. Por maioria, vencidos o Relator e o Juiz Gustavo Mazzei Pereira,
ACOLHEU-SE A PRELIMINAR PARA NÃO CONHECER DO RECURSO. Designado o Juiz José
Edivaldo Rocha Rotondano para lavrar o Acórdão.
A prescrição normativa contida no art. 52 da Resolução TSE n. 23.546/2017, que versa sobre
prestação de contas anual partidária, não enseja qualquer dúvida sobre qual peça processual deve
ser interposta para modificar a sentença.
Ante o exposto, mantenho a decisão de fl. 12, e, em atenção aos princípios da eficiência, eficácia e
economicidade, recebo a aludida declaração apenas como requerimento de regularização de não
prestação de contas, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 59, § 1º, IV da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Com o advento da Lei n. 13.165/2015, foi alterada a Lei n. 9.096/1995, e incluído o § 4º no art. 32,
o qual prevê:
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado 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.
Observa-se que pelo novo regramento os órgãos partidários municipais se não tiverem
movimentado recursos, não têm a obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, bastando
declarar essa ausência de movimentação de recursos.
Dessa forma, nos termos da Resolução TSE n. 23.546/2017, DETERMINO, sucessivamente:
I. certificação do trânsito em julgado da decisão de fl. 12 (o prazo recursal deverá ser contado a
partir da juntada do AR de fl. 13 vº) e, após o cumprimento do disposto na sua parte final e demais
formalidades, o arquivamento dos autos.
II. a) autuação na classe PETIÇÃO da declaração de movimentação de recursos de fl. 14 que
deverá ser desentranhada dos autos e ali substituída por cópia; b) a publicação de edital no Diário
de Justiça Eletrônico do TRE/MT, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias, 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; c) a juntada dos extratos bancários eletrônicos que tenham sido enviados à
Justiça Eleitoral pelas instituições financeiras que mantiveram conta bancária de partido político; d)
a colheita e certificação nos autos sobre eventual emissão de recibos de doação ou de registros de
repasse/distribuição de recursos do Fundo Partidário; e) caso não haja impugnação, expeça-se o
parecer técnico e, após, conceda-se vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação no
prazo de 05 (cinco) dias; f) havendo manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério
Público Eleitoral, intime-se o partido e seus responsáveis para manifestação no prazo comum de
03 (três) dias.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Alto Araguaia/MT, 22 de fevereiro de 2019.
PIERRO DE FARIAS MENDES
Juiz Eleitoral

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 16/2019
(Prazo: 10 dias)
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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(Prazo: 10 dias)
O Excelentíssimo Senhor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz da 9ª Zona Eleitoral do Estado
de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, a todos quantos o presente edital
virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita na 9ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, o
processo nº 112-97.2018.6.11.0009, Classe: RSE - Regularização de Situação do Eleitor,
interposto pelo Ministério Público Eleitoral requerendo o cancelamento das operações de
transferências de inscrições eleitorais feitas para o Município de Pontal do Araguaia-MT, no ano de
2016, pelo(a) eleitor(a) abaixo relacionado(a), o qual não foi localizado no endereço existente nos
registros da Justiça Eleitoral, bem como no endereço fornecido pelo Ministério Público Eleitoral,
encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido. Sendo assim, fica o(a) eleitor(a) abaixo
qualificado(a) NOTIFICADO para apresentar contestação, no prazo de cinco dias, após o decurso
do prazo deste edital, nos termos do art. 77, inciso II do Código Eleitoral:
MARCELO PEREIRA DOS SANTOS PELECER, brasileiro, solteiro, inscrito no título eleitoral
nº017522651805, portador do RG:5291665 SPTC/GO, CPF:952.541.881-20, natural de Barra do
Garças/MT, filho de Maria Alzira Pereira dos Santos.
E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado no
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e afixado no mural do
cartório eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Barra do Garças, aos seis dias do mês de
dezembro de dois mil e dezoito. Eu,_____________, Alessandro Roberto Rodrigues de Freitas,
Estagiário da 09ª ZE-MT, digitei e segue assinado pelo Chefe de Cartório.
WILIAN BEZERRA ANDRADE
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 15/2019 - EDITAL DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
O Excelentíssimo Senhor Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz da 9ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber, a todos quantos o presente
edital virem ou dele tiverem conhecimento que, por este meio, nos termos do art. 59 da Resolução
TSE n.º 23.5553/2017, divulga o recebimento da Prestação de Contas do partido abaixo
relacionado, a qual consta o registro de ausência de movimentação financeira na campanha
eleitoral de 2018:
MUNICÍPIO

PARTIDO

Ribeirãozinho - MT

PV

RESPONSÁVEIS
Tânia Carrijo Roldão - Presidente
Valdirene Francisca Carrijo Neves - Tesoureira

Ficam também através deste edital, todos cientes de que, no prazo de três (3) dias, contados a
partir da publicação deste, qualquer partido político, candidato, coligação, Ministério Público
Eleitoral poderão apresentar impugnação, que deverá ser apresentada em petição fundamentada
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias. E para que ninguém alegue
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Dado e passado nesta cidade de Barra do Garças, aos
vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove. Eu,_____________, Wilian Bezerra
Andrade, Chefe de Cartório da 9ª ZE/MT, digitei, conferi e assinei o presente edital.
WILIAN BEZERRA ANDRADE
Chefe de Cartório

SENTENÇAS
AUTOS Nº 13-93.2019.6.11.0009
Classe: Composição de Mesa Receptora
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2019 - n. 2871

Cuiabá, terça-feira, 26 de fevereiro de 2019

25

Classe: Composição de Mesa Receptora
Mesária: Laura Grazielle Almeida Bezerra
Vistos, etc.
Trata-se de processo de Composição de Mesa Receptora de Votos instaurado em desfavor de
LAURA GRAZIELLE ALMEIDA BEZERRA, nomeada para atuar como 2ª mesária na seção 16,
neste Município, a qual ausentou-se dos trabalhos eleitorais.
À fl. 09, foi expedida notificação para a requerida apresentar defesa.
Certidão de fl. 09, verso, informando a localização do protocolo nº 23475/18, referente à
justificativa apresentada pela mesária em 22/10/2018 (fl. 09), a qual foi deferida por este Juízo.
É o breve relato. Decido.
Diante dos documentos juntados às fls. 10/12, noticiando o acolhimento da justificativa
apresentada pela mesária, pela Justiça Eleitoral, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI do CPC.
Efetue os registros necessários no cadastro eleitoral da interessada, para a respectiva
regularização.
Publique-se. Registre-se.
Tomadas as providências mencionadas, ao arquivo.
Cumpra-se.
Barra do Garças-MT, 22 de fevereiro de 2019.
DOUGLAS BERNARDES ROMAO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 153-64.2018.6.11.0009
Classe: Prestação de Contas de Campanha Eleitoral
Interessado: Partido Republicano Progressista - PRP.
Vistos, etc.
Trata-se de processo instaurado pela Serventia Eleitoral diante da omissão da prestação de contas
do Partido Republicano Progressista - PRP, município de General Carneiro /MT, referente à
campanha eleitoral de 2018.
O representante do órgão partidário foi intimado a prestar contas (fl.11), no prazo de setenta e
duas horas, contudo não atendeu a determinação judicial conforme certidão de fl. 12.
Às fls. 03/05, foram encartados no processo os relatórios e certidão informando a ausência de
movimentação financeira, bem como ausência de recebimento de recursos do fundo partidário
/fontes vedadas e de origem não identificada pela agremiação partidária.
Manifestação ministerial encartada à fl. 13, pugnando pelo julgamento das contas como "não
prestadas".
É o necessário. Fundamento. Decido.
O dever de prestar contas pelo órgão partidário municipal tem previsão no artigo 48, II, alínea "d"
da Resolução TSE nº 23.553/17, que dispõe acerca da arrecadação e aplicação de recursos nas
campanhas eleitorais, bem como prescreve competir à Justiça Eleitoral manifestar-se pela
regularidade ou não das contas apresentadas.
Não obstante a obrigatoriedade acima mencionada, mesmo após intimação pessoal do
representante, a agremiação não encaminhou as contas eleitorais no prazo legal.
Por estas considerações e com fulcro no art. 77, IV, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/17,
JULGO NÃO PRESTADAS às contas do Partido Republicano Progressista - PRP do município de
General Carneiro /MT, referente à campanha eleitoral de 2018.
Por consequência, aplico ao partido a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, enquanto perdurar a omissão, bem como determino a suspensão da anotação do órgão
de direção municipal no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, até a regularização da sua
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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de direção municipal no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, até a regularização da sua
situação, nos termos do art. 83, II da Resolução acima mencionada.
Ressalto que para a regularização da omissão da prestação de contas, deverá ser observado pelo
interessado o disposto no artigo 83, §2º da Resolução TSE nº 23.553/17.
Intime-se a agremiação partidária pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, pois permaneceu
omissa mesmo após regular intimação para prestar as contas (CPC, art. 346).
Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, registre no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Ao final, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.
Barra do Garças-MT, 22 de fevereiro de 2019.
DOUGLAS BERNARDES ROMAO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 154-49.2018.6.11.0009
Classe: Prestação de Contas de Campanha Eleitoral
Interessado: Partido da República - PR.
Vistos, etc.
Trata-se de processo instaurado pela Serventia Eleitoral diante da omissão da prestação de contas
do Partido da República - PR, município de General Carneiro /MT, referente à campanha eleitoral
de 2018.
O representante do órgão partidário foi intimado a prestar contas (fl.11), no prazo de setenta e
duas horas, contudo não atendeu a determinação judicial conforme certidão de fl. 12.
Às fls. 03/05, foram encartados no processo os relatórios e certidão informando a ausência de
movimentação financeira, bem como ausência de recebimento de recursos do fundo partidário
/fontes vedadas e de origem não identificada pela agremiação partidária.
Manifestação ministerial encartada à fl. 13, pugnando pelo julgamento das contas como "não
prestadas".
É o necessário. Fundamento. Decido.
O dever de prestar contas pelo órgão partidário municipal tem previsão no artigo 48, II, alínea "d"
da Resolução TSE nº 23.553/17, que dispõe acerca da arrecadação e aplicação de recursos nas
campanhas eleitorais, bem como prescreve competir à Justiça Eleitoral manifestar-se pela
regularidade ou não das contas apresentadas.
Não obstante a obrigatoriedade acima mencionada, mesmo após intimação pessoal do
representante, a agremiação não encaminhou as contas eleitorais no prazo legal.
Por estas considerações e com fulcro no art. 77, IV, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/17,
JULGO NÃO PRESTADAS às contas do Partido da República - PR do município de General
Carneiro /MT, referente à campanha eleitoral de 2018.
Por consequência, aplico ao partido a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, enquanto perdurar a omissão, bem como determino a suspensão da anotação do órgão
de direção municipal no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, até a regularização da sua
situação, nos termos do art. 83, II da Resolução acima mencionada.
Ressalto que para a regularização da omissão da prestação de contas, deverá ser observado pelo
interessado o disposto no artigo 83, §2º da Resolução TSE nº 23.553/17.
Intime-se a agremiação partidária pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, pois permaneceu
omissa mesmo após regular intimação para prestar as contas (CPC, art. 346).
Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, registre no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Transitada em julgado, registre no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Ao final, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.
Barra do Garças-MT, 22 de fevereiro de 2019.
DOUGLAS BERNARDES ROMAO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 157-04.2018.6.11.0009
Classe: Prestação de Contas de Campanha Eleitoral
Interessado: Partido Republicano Brasileiro - PRB.
Vistos, etc.
Trata-se de processo instaurado pela Serventia Eleitoral diante da omissão da prestação de contas
do Partido Republicano Brasileiro - PRP, município de General Carneiro /MT, referente à
campanha eleitoral de 2018.
O representante do órgão partidário foi intimado a prestar contas (fl.11), no prazo de setenta e
duas horas, contudo não atendeu a determinação judicial conforme certidão de fl. 12.
Às fls. 03/05, foram encartados no processo os relatórios e certidão informando a ausência de
movimentação financeira, bem como ausência de recebimento de recursos do fundo partidário
/fontes vedadas e de origem não identificada pela agremiação partidária.
Manifestação ministerial encartada à fl. 13, pugnando pelo julgamento das contas como "não
prestadas".
É o necessário. Fundamento. Decido.
O dever de prestar contas pelo órgão partidário municipal tem previsão no artigo 48, II, alínea "d"
da Resolução TSE nº 23.553/17, que dispõe acerca da arrecadação e aplicação de recursos nas
campanhas eleitorais, bem como prescreve competir à Justiça Eleitoral manifestar-se pela
regularidade ou não das contas apresentadas.
Não obstante a obrigatoriedade acima mencionada, mesmo após intimação pessoal do
representante, a agremiação não encaminhou as contas eleitorais no prazo legal.
Por estas considerações e com fulcro no art. 77, IV, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/17,
JULGO NÃO PRESTADAS às contas do Partido Republicano Brasileiro - PRB do município de
General Carneiro /MT, referente à campanha eleitoral de 2018.
Por consequência, aplico ao partido a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, enquanto perdurar a omissão, bem como determino a suspensão da anotação do órgão
de direção municipal no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, até a regularização da sua
situação, nos termos do art. 83, II da Resolução acima mencionada.
Ressalto que para a regularização da omissão da prestação de contas, deverá ser observado pelo
interessado o disposto no artigo 83, §2º da Resolução TSE nº 23.553/17.
Intime-se a agremiação partidária pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, pois permaneceu
omissa mesmo após regular intimação para prestar as contas (CPC, art. 346).
Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, registre no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Ao final, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.
Barra do Garças-MT, 22 de fevereiro de 2019.
DOUGLAS BERNARDES ROMAO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 172-70.2018.6.11.0009
Classe: Prestação de Contas de Campanha Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Classe: Prestação de Contas de Campanha Eleitoral
Interessado: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.
Vistos, etc.
Trata-se de processo instaurado pela Serventia Eleitoral diante da omissão da prestação de contas
do Partido Trabalhista Brasileiro, município de General Carneiro /MT, referente à campanha
eleitoral de 2018.
O representante do órgão partidário foi intimado a prestar contas (fls.11), no prazo de setenta e
duas horas, contudo não atendeu a determinação judicial conforme certidão de fl. 12.
Às fls. 03/05, foram encartados no processo os relatórios e certidão informando a ausência de
movimentação financeira, bem como ausência de recebimento de recursos do fundo partidário
/fontes vedadas e de origem não identificada pela agremiação partidária.
Manifestação ministerial encartada à fl. 13, pugnando pelo julgamento das contas como "não
prestadas".
É o necessário. Fundamento. Decido.
O dever de prestar contas pelo órgão partidário municipal tem previsão no artigo 48, II, alínea "d"
da Resolução TSE nº 23.553/17, que dispõe acerca da arrecadação e aplicação de recursos nas
campanhas eleitorais, bem como prescreve competir à Justiça Eleitoral manifestar-se pela
regularidade ou não das contas apresentadas.
Não obstante a obrigatoriedade acima mencionada, mesmo após intimação pessoal do
representante, a agremiação não encaminhou as contas eleitorais no prazo legal.
Por estas considerações e com fulcro no art. 77, IV, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/17,
JULGO NÃO PRESTADAS às contas do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de
General Carneiro /MT, referente à campanha eleitoral de 2018.
Por consequência, aplico ao partido a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, enquanto perdurar a omissão, bem como determino a suspensão da anotação do órgão
de direção municipal no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, até a regularização da sua
situação, nos termos do art. 83, II da Resolução acima mencionada.
Ressalto que para a regularização da omissão da prestação de contas, deverá ser observado pelo
interessado o disposto no artigo 83, §2º da Resolução TSE nº 23.553/17.
Intime-se a agremiação partidária pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, pois permaneceu
omissa mesmo após regular intimação para prestar as contas (CPC, art. 346).
Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, registre no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Ao final, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.
Barra do Garças-MT, 06 de fevereiro de 2019
DOUGLAS BERNARDES ROMAO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 176-10.2018.6.11.0009
Classe: Prestação de Contas de Campanha Eleitoral
Interessado: Partido Solidariedade - Araguaiana /MT
Vistos, etc.
Trata-se de processo instaurado pela Serventia Eleitoral diante da omissão da prestação de contas
do Partido Solidariedade - SD, município de Araguaiana /MT, referente à campanha eleitoral de
2018.

Às fls. 03/06, foram encartados no processo os relatórios e certidão informando a ausência de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Às fls. 03/06, foram encartados no processo os relatórios e certidão informando a ausência de
movimentação financeira, bem como ausência de recebimento de recursos do fundo partidário
/fontes vedadas e de origem não identificada pela agremiação partidária.
O representante do partido político foi intimado a prestar contas (fl.11), no prazo de setenta e duas
horas, contudo não atendeu a determinação judicial conforme certidão de fl. 12.
Manifestação ministerial juntada à fl. 13, pugnando pelo julgamento das contas como "não
prestadas".
É o necessário. Fundamento. Decido.
O dever de prestar contas pelo órgão partidário municipal tem previsão no artigo 48, II, alínea "d"
da Resolução TSE nº 23.553/17, que dispõe acerca da arrecadação e aplicação de recursos nas
campanhas eleitorais, bem como prescreve competir à Justiça Eleitoral manifestar-se pela
regularidade ou não das contas apresentadas.
Não obstante a obrigatoriedade acima mencionada, mesmo após intimação pessoal do
representante, a agremiação não encaminhou as contas eleitorais no prazo legal.
Por estas considerações e com fulcro no art. 77, IV, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/17,
JULGO NÃO PRESTADAS às contas do Partido Solidariedade - SD do município de Araguaina
/MT, referente à campanha eleitoral de 2018.
Por consequência, aplico ao partido a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, enquanto perdurar a omissão, bem como determino a suspensão da anotação do órgão
de direção municipal no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, até a regularização da sua
situação, nos termos do art. 83, II da Resolução acima mencionada.
Ressalto que para a regularização da omissão da prestação de contas, deverá ser observado pelo
interessado o disposto no artigo 83, §2º da Resolução TSE nº 23.553/17.
Intime-se a agremiação partidária pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, pois permaneceu
omissa mesmo após regular intimação para prestar as contas (CPC, art. 346).
Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, registre no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Ao final, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.
Barra do Garças-MT, 19 de fevereiro de 2019
DOUGLAS BERNARDES ROMAO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 155-34.2018.6.11.0009
Classe: Prestação de Contas de Campanha Eleitoral
Interessado: Partido Republicano da Ordem Social - PROS.
Vistos, etc.
Trata-se de processo instaurado pela Serventia Eleitoral diante da omissão da prestação de contas
do Partido Republicano da Ordem Social - PROS, município de General Carneiro /MT, referente à
campanha eleitoral de 2018.
O representante do órgão partidário foi intimado a prestar contas (fl.11), no prazo de setenta e
duas horas, contudo não atendeu a determinação judicial conforme certidão de fl. 12.
Às fls. 03/05, foram encartados no processo os relatórios e certidão informando a ausência de
movimentação financeira, bem como ausência de recebimento de recursos do fundo partidário
/fontes vedadas e de origem não identificada pela agremiação partidária.
Manifestação ministerial encartada à fl. 13, pugnando pelo julgamento das contas como "não
prestadas".
É o necessário. Fundamento. Decido.
O dever de prestar contas pelo órgão partidário municipal tem previsão no artigo 48, II, alínea "d"
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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O dever de prestar contas pelo órgão partidário municipal tem previsão no artigo 48, II, alínea "d"
da Resolução TSE nº 23.553/17, que dispõe acerca da arrecadação e aplicação de recursos nas
campanhas eleitorais, bem como prescreve competir à Justiça Eleitoral manifestar-se pela
regularidade ou não das contas apresentadas.
Não obstante a obrigatoriedade acima mencionada, mesmo após intimação pessoal do
representante, a agremiação não encaminhou as contas eleitorais no prazo legal.
Por estas considerações e com fulcro no art. 77, IV, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/17,
JULGO NÃO PRESTADAS às contas do Partido Republicano da Ordem Social - PROS do
município de General Carneiro /MT, referente à campanha eleitoral de 2018.
Por consequência, aplico ao partido a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, enquanto perdurar a omissão, bem como determino a suspensão da anotação do órgão
de direção municipal no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, até a regularização da sua
situação, nos termos do art. 83, II da Resolução acima mencionada.
Ressalto que para a regularização da omissão da prestação de contas, deverá ser observado pelo
interessado o disposto no artigo 83, §2º da Resolução TSE nº 23.553/17.
Intime-se a agremiação partidária pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, pois permaneceu
omissa mesmo após regular intimação para prestar as contas (CPC, art. 346).
Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, registre no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Ao final, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.
Barra do Garças-MT, 22 de fevereiro de 2019.
DOUGLAS BERNARDES ROMAO
Juiz Eleitoral

COMUNICADOS
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO. PROC. ADM. ELETR. 1160/2019.
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 05/2019
INTERESSADOS: O TRE-MT e a empresa M. A Rocha Bevilacqua - ME
OBJETO: O presente Termo de Cooperação tem por objeto a comunhão de esforços para a
realização do cadastramento do eleitorado com coleta de dados biométricos no Município de Barra
do Garças/MT, motivo pelo qual a M. A ROCHA BEVILACQUA - ME cede ao TRE-MT, a título de
comodato, loja identificada como LUC 2-04, com área privativa de 35,00 m², destinada a instalação
de um Posto de Atendimento Eleitoral Biométrico.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 7.444/1985, Resolução TSE nº 23.440/2015 e a Resolução TREMT nº 2.128/2018.
VIGÊNCIA: Até o dia 29/03/2019, podendo ser prorrogado.
SIGNATÁRIOS: pelo TRE-MT, o Dr. Douglas Bernardes Romão - Juiz Eleitoral da 9ª ZE, e pela M.
A Rocha Bevilacqua - ME, o Sr. Bernardo Gonçalves Mendes.
WILIAN BEZERRA ANDRADE
Chefe de Cartório

ATOS DA 16ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 15/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2013
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2013
O Excelentíssimo Senhor ivan lucio amarante, MMº. Juiz da 16ª Zona Eleitoral/MT, no uso de suas
atribuições legais e na forma da Lei,
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o órgão
partidário abaixo relacionado prestou contas relativas ao exercício de 2013, conforme Balanço
Patrimonial e Demonstração do Resultado que se encontram à disposição dos interessados no
Cartório Eleitoral da 16ª Zona Eleitoral pelo prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste
Edital, na forma do artigo 32, § 2º, da Lei n.º 9.096/95 e do artigo 31, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
n.º 23.546/2017, para exame e obtenção de cópias, mediante prévia identificação, registro e
pagamento das respectivas custas de reprografia. Findo o prazo acima mencionado, abre-se novo
espaço temporal de 5 (cinco) dias para o Ministério Público ou qualquer Partido Político impugnar a
prestação de contas apresentada, 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, nos termos do art. 35 da Lei n.º
9.096/95, c/c o art. 31, § 3º, da Resolução TSE n. º 23.546/2017.
SANTA CRUZ DO XINGU
PARTIDO POLÍTICO / PROCESSO

LINK

Processo nº 4-13.2019.6.11.0016

http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos

PTB - Partido Trabalhista Brasileiro
Cleber Junho do Nascimento - Presidente
Daniani Ferreira Lopes - Tesoureira
Advogado: Armando Martins da Silva Neto OAB/MT nº 17.974

/downloads/conta_partidaria-ptbsanta_cruz_do_xingu-201320190221110933110c04ea6ed7aec8b4e92d3f095a32954e2.pdf

E, para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi expedido o presente Edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso e no mural do Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, aos vinte e um dias do mês de
fevereiro de dois mil e dezenove. Eu,_________, Joyce Ramos Dias Muciaccia, Chefe de Cartório,
digitei e conferi o presente edital que é assinado pelo MM. Juiz Eleitoral da 16ª ZE.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

EDITAL Nº 13/2019
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017
O Excelentíssimo Senhor IVAN LUCIO AMARANTE, MM. Juiz da 16ª Zona Eleitoral do Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, FAZ SABER a todos que o
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que os órgãos partidários abaixo relacionados
prestaram DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS relativa ao
exercício de 2017, conforme consta nos autos abaixo indicados que se encontram à disposição
para consulta no Cartório Eleitoral da 16ª Zona Eleitoral, 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, conforme disposto no
artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
SANTA TEREZINHA
Partido/Responsáveis

Processo nº

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
João Paulo Batista Fonseca - Presidente
Divino Rodrigues Luz - Tesoureiro

41-74.2018.6.11.0016

Advogado: Ruberley Gomes de Rezende - OAB/MT 14.288
SANTA CRUZ DO XINGU
Partido/Responsáveis

Processo nº

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Cleber Junho do Nascimento - Presidente
Daniani Ferreira Lopes - Tesoureira

27-90.2018.6.11.0016

Advogado: Armando Martins da Silva Neto - OAB/MT 17.974
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou expedir o presente edital
que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e
afixado no mural deste Cartório. Dado e passado nesta cidade de Vila Rica, aos vinte e um dias do
mês de fevereiro de dois mil e dezenove. Eu, ____________, Joyce Ramos Dias Muciaccia, Chefe
de Cartório, digitei e conferi o presente edital que é assinado pelo MM. Juiz Eleitoral da 16ª ZE.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

EDITAL Nº 14/2019
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018
O Excelentíssimo Senhor IVAN LUCIO AMARANTE, MM. Juiz da 16ª Zona Eleitoral do Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, FAZ SABER a todos que o
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o órgão partidário abaixo relacionado
prestou DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS relativa ao
exercício de 2018, conforme consta nos autos abaixo indicado que se encontra à disposição para
consulta no Cartório Eleitoral da 16ª Zona Eleitoral, 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, conforme disposto no artigo 45,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
SANTA TEREZINHA
Partido/Responsáveis

Processo nº

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Cleber Junho do Nascimento - Presidente
Daniani Ferreira Lopes - Tesoureira

6-80.2019.6.11.0016

Advogado: Armando Martins da Silva Neto - OAB/MT 17.974
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou expedir o presente edital
que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e
afixado no mural deste Cartório. Dado e passado nesta cidade de Vila Rica, aos vinte e um dias do
mês de fevereiro de dois mil e dezenove. Eu, ____________, Joyce Ramos Dias Muciaccia, Chefe
de Cartório, digitei e conferi o presente edital que é assinado pelo MM. Juiz Eleitoral da 16ª ZE.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

EDITAL Nº 10/2019
CITAÇÃO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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CITAÇÃO
O Excelentíssimo Senhor IVAN LUCIO AMARANTE Juiz da 16ª Zona Eleitoral do Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, determina a CITAÇÃO dos mesários faltosos abaixo
relacionados, para que apresentem justificativa pelo não comparecimento aos trabalhos eleitorais
nas Eleições Gerais 2018, conforme artigo 6º, parágrafo único, do Provimento CRE/MT nº 18/2012.
Processo nº

Mesário

94-55.2018.6.11.0016

Railla Milena Lopes Craus

95-40.2018.6.11.0016

Rayze da Silva Alcantara

91-03.2018.6.11.0016

Raquel Alves de Souza

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 e no mural do Cartório da 16ª Zona Eleitoral, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Dado e
passado nesta cidade de Vila Rica, aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove.
Eu, _____________, Joyce Ramos Dias Muciaccia, Chefe de Cartório, digitei o presente edital que
é assinado pelo MM. Juiz Eleitoral.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2016
Prestação de Contas: 44-63.2017.6.11.0016
Protocolo: 15.344/2017
Assunto: Prestação de Contas - exercício financeiro de 2016
Interessado: Partido Social Cristão - PSC - Vila Rica/MT
Interessado: Marlene da Silva Costa - Presidente
Interessado: Daniel Moreira de Oliveira - Tesoureiro
Advogado : Sergio Roberto Junqueira Zoccoli Filho - OAB/MT 18.709-B
DESPACHO
Trata-se de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício financeiro de 2016, efetuada pelo
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, do município de Vila Rica/MT.
Após regular trâmite, foi elaborado Parecer conclusivo, opinando pela aprovação com ressalvas
(fls. 125/127).
O MPE opinou pela aprovação com ressalvas das contas (fls. 129).
O artigo 38 da Resolução TSE nº 23.546/2017, tem o seguinte teor:
Art. 38. Havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no parecer
conclusivo emitido pela unidade técnica ou no parecer oferecido pelo MPE, o juiz ou relator deve
determinar a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa de seus advogados,
para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas
que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Considerando que há algumas impropriedades apontadas no Parecer Conclusivo, determino a
intimação da agremiação para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, especificando as
provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.
Transcorrido o prazo in albis, façam os autos conclusos para sentença.
Intime-se.
De Cuiabá-MT para Vila Rica-MT, 20 de fevereiro de 2019.

IVAN LUCIO AMARANTE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
Protocolo: 2850/2019
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: Comissão Provisória Municipal do Partido PODE - Vila Rica/MT
Interessado: Leotermo Dias - Presidente
Interessado: Tainara Aparecida da Silva Caçol - Tesoureira
Advogado: Tuliane Patrice Franchi Barros OAB/MT 14.517
DESPACHO
Tratam-se de apresentação de contas partidárias pela Comissão Provisória Municipal do Partido
PODEMOS (PODE) do Município de Vila Rica-MT, referentes à campanha eleitoral 2018.
Em consulta realizada no Sistema de Acompanhamento de Processos (SADPweb), no entanto,
pode-se verificar que já existe sentença transitada em julgado declarando as contas referentes à
campanha eleitoral de 2018 do partido político em epígrafe como não prestadas.
A sentença fora registrada no sistema na data de 14/12/2018, tendo sido o processo autuado sob o
número 54-73.2018.6.11.0016 e protocolado sob o número 25.022/2018.
Por conseguinte, com fulcro no artigo 83, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.553/2017, recebo a
presente prestação de contas partidárias Eleições 2018 como requerimento de regularização de
situação de inadimplência; ao ensejo, determino seja autuado na classe Petição. Nesses termos:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado
pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral após o final da legislatura; ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário
e reverter a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação cadastral;
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário esteja suspenso
ou pelo hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído
por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se
refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56 desta resolução
utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 57;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no
que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou no recebimento dos
recursos de que tratam os arts. 33 e 34 desta resolução, o órgão partidário e os seus responsáveis
serão intimados para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará o requerimento
apresentado, decidindo pela regularização ou não da omissão, aplicando ao órgão partidário e aos
seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas no § 4º do art. 77 desta resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente deve ser levantada
após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput e no § 4º
deste artigo.
Após as providências necessárias, siga-se o trâmite previsto no artigo supramencionado.
De Cuiabá-MT para Vila Rica-MT, 21 de fevereiro de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017
Protocolo: 6.684/2018
Prestação de Contas: 2-77.2018.6.11.0016
Assunto: Exercício Financeiro de 2017
Partido Político: Partido Verde - PV
Interessado: Jessica Rodrigues Cruz - Presidente
Interessado: Divina Rodrigues de Oliveira - Tesoureiro
DESPACHO
Após julgamento das contas como não prestadas referente ao exercício financeiro de 2017, foram
encaminhados mandado de intimação ao endereço do Presidente e do Tesoureiro do partido, que
foram devolvidos pelos Correios.
O artigo 3º da Resolução TSE n.º 23.328/2010 dispõe quanto ao dever de os partidos políticos
manterem "atualizados, perante a Justiça Eleitoral, os cadastros com endereço completo, número
de telefone, fac-símile e endereço eletrônico, para os quais serão encaminhadas as intimações nos
casos de expressa determinação judicial, ou nos casos em que houver disposição legal ou
regulamentar nesse sentido".
Considerando que há outras formas de intimação mais célere e menos dispendiosa que ainda não
foram utilizadas (fac-símile, telegrama, meio eletrônico, entre outras), antes de expedir edital para
intimação dos interessados, deve-se esgotar outras formas legalmente admitidas (art. 2º, §2º,
Resolução TSE n.º 23.328/2010).
Diante do exposto, determino a intimação do presidente e do tesoureiro do partido, quanto ao teor
da sentença de fls. 39/39verso, por meio de endereço eletrônico, constante nos cadastros da
Justiça Eleitoral, juntando-se nos autos cópia impressa do e-mail enviado.
Às providências.
De Cuiabá-MT para Vila Rica, 22 de fevereiro de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017
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PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017
Prestação de Contas: 6-17.2018.6.11.0016
Protocolo: 6.688/2018
Assunto: Exercício Financeiro de 2017
Partido Político: Partido Solidariedade - SD
Interessado: Breno Miranda de Freitas - Presidente
DESPACHO
Após julgamento das contas como não prestadas referente ao exercício financeiro de 2017, fora
encaminhado mandado de intimação ao endereço do Presidente do partido, que fora devolvido
pelos Correios.
O artigo 3º da Resolução TSE n.º 23.328/2010 dispõe quanto ao dever de os partidos políticos
manterem "atualizados, perante a Justiça Eleitoral, os cadastros com endereço completo, número
de telefone, fac-símile e endereço eletrônico, para os quais serão encaminhadas as intimações nos
casos de expressa determinação judicial, ou nos casos em que houver disposição legal ou
regulamentar nesse sentido".
Considerando que há outras formas de intimação mais célere e menos dispendiosa que ainda não
foram utilizadas (fac-símile, telegrama, meio eletrônico, entre outras), antes de expedir edital para
intimação dos interessados, deve-se esgotar outras formas legalmente admitidas (art. 2º, §2º,
Resolução TSE n.º 23.328/2010).
Diante do exposto, determino a intimação do presidente do partido, quanto ao teor da sentença de
fls. 34/34verso, por meio de endereço eletrônico, constante nos cadastros da Justiça Eleitoral,
juntando-se nos autos cópia impressa do e-mail enviado.
Às providências.
De Cuiabá-MT para Vila Rica, 22 de fevereiro de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2017
Protocolo: 6.683/2018
Prestação de Contas: 1-92.2018.6.11.0016
Assunto: Exercício Financeiro de 2017
Partido Político: Partido dos Trabalhadores - PT
Interessado: Paulo Elder Evangelho Vargas - Presidente
Interessado: Cleude Campos Schmitz - Tesoureiro
DESPACHO
Após julgamento das contas como não prestadas referente ao exercício financeiro de 2017, fora
encaminhado mandado de intimação ao endereço do Presidente do partido, que fora devolvido
pelos Correios.
O artigo 3º da Resolução TSE n.º 23.328/2010 dispõe quanto ao dever de os partidos políticos
manterem "atualizados, perante a Justiça Eleitoral, os cadastros com endereço completo, número
de telefone, fac-símile e endereço eletrônico, para os quais serão encaminhadas as intimações nos
casos de expressa determinação judicial, ou nos casos em que houver disposição legal ou
regulamentar nesse sentido".
Considerando que há outras formas de intimação mais célere e menos dispendiosa que ainda não
foram utilizadas (fac-símile, telegrama, meio eletrônico, entre outras), antes de expedir edital para
intimação dos interessados, deve-se esgotar outras formas legalmente admitidas (art. 2º, §2º,
Resolução TSE n.º 23.328/2010).
Diante do exposto, determino a intimação do presidente do partido, quanto ao teor da sentença de
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Diante do exposto, determino a intimação do presidente do partido, quanto ao teor da sentença de
fls. 30/30verso, por meio de endereço eletrônico, constante nos cadastros da Justiça Eleitoral,
juntando-se nos autos cópia impressa do e-mail enviado.
Às providências.
De Cuiabá-MT para Vila Rica, 22 de fevereiro de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

ATOS DA 20ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 5/2019/20ªZE/MT
PRAZO: 60 (sessenta) dias
O Excelentíssimo Senhor Alexandre Elias Filho, Juiz da 20ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso
de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, relação
constante no link abaixo, que ficará disponível em cartório, contendo os nomes e os números de
inscrição de eleitores que deixaram de votar nas três últimas eleições, para conhecimento dos
interessados cujas inscrições deverão ser canceladas por força do disposto nos arts. 7º, § 3º, e 71,
V, do Código Eleitoral.
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-5-201920190219093016542-8572de05133448e971894456e4b1b4dd.pdf
Pelo presente, ficam os referidos eleitores cientificados de que o não comparecimento ao cartório
eleitoral, para comprovação do exercício do voto, do pagamento da(s) multa(s) correspondente(s)
ou de justificação de ausência, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do dia 7/3/2019, implicará
o cancelamento automático das inscrições, nos termos dos §§ 6º e 8º do art. 80 da Res.-TSE nº
21.538, de 14/10/2003.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela zona eleitoral, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse
publicado o presente edital no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso e no mural desta Zona Eleitoral.
Dado e passado na cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, aos 19 dias do mês de
fevereiro de 2019. Eu, Maria Auxiliadora L. Santiago Carneiro_____, Técnico Judiciário TRE/MT,
digitei e conferi.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

SENTENÇAS
INQUÉRITO POLICIAL
Inquérito nº 49-39.2018.6.11.0020
Vistos etc.
Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática, em tese, do crime previsto no art.
350 do Código Eleitoral.
O procedimento foi iniciado a partir de requisição do Ministério Público em virtude da desaprovação
das contas de campanha do então candidato a vereador nas Eleições 2016, Rodrigo Coelho (fls. 45
/47), diante da suposta captação ilícita de recursos financeiros.
A autoridade policial emitiu relatório ponderando que, após as investigações empreendidas, não
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A autoridade policial emitiu relatório ponderando que, após as investigações empreendidas, não
ficou comprovada a materialidade do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo arquivamento dos autos em face da ausência de
elementos caracterizadores da conduta típica do investigado.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 357 da Lei 4.737/1965 - Código Eleitoral, a
prática de infração penal eleitoral ensejará o oferecimento de denúncia, no prazo de dez dias[1].
Todavia, o oferecimento da denúncia pressupõe, por óbvio, a existência de justa causa para a
propositura da ação penal, representada por elementos que denotem a materialidade e autoria
delitiva, além da ausência das circunstancias previstas no art. 358 do Código Eleitoral, in verbis;
"Art. 358. A denúncia será rejeitada quando:
I - o fato narrado evidentemente não constituir crime;
II - já estiver extinta a punibilidade, pela prescrição ou outra causa;
III - for manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição exigida pela lei para o exercício da
ação penal."
Com efeito, da interpretação do dispositivo extrai-se o entendimento de que se presente alguma
das circunstancias enumeradas o inquérito policial será arquivado, sem oferecimento de denúncia,
já que caso fosse oferecida seria necessariamente rejeitada.
Feito esse breve introito, passa-se à análise do vertente caderno investigativo que, na esteira do
relatório policial e do parecer ministerial, deve ser arquivado.
Segundo o Parecer Técnico Conclusivo expedido pela 49ª Zona Eleitoral, responsável pela análise
das contas de campanha dos candidatos nas Eleições Municipais 2016, o investigado teria
apresentado informações, em sua prestação de contas, sobre receitas no montante de R$
33.000,00 (trinta e três mil reais) que teriam sido depositadas em espécie na conta bancária da
campanha pelo próprio candidato e originadas após a venda de um veículo.
Questionou-se onde o candidato teria guardado tais valores em espécie, já que a venda do veículo
ocorreu alguns meses após o depósito, e, ainda, o fato de que o veículo foi cedido para o uso do
candidato após a venda.
Muito embora, incialmente, a conduta pudesse parecer ilícita se amoldar ao crime descrito no art.
350 do Código Eleitoral[2], já que o candidato poderia estar falseando a real origem dos recursos,
as investigações realizadas evidenciaram que os depósitos foram originados de um negócio
realizado entre o investigado e Rafael de Oliveira Cotrim Dias que, sendo pessoa com que o
candidato possuía amizade, realizou o pagamento em condições flexíveis, o que resultou nos
depósitos identificados na prestação de contas.
Outrossim, dado o caráter sancionatório do direito penal, todos os substratos do crime, e seus
respectivos elementos, devem ser comprovados no decorrer das investigações, sob pena de se
considerar a atipicidade da conduta.
Nesse sentido o Tribunal Superior Eleitoral já entendeu que a atipicidade da conduta resulta na
ausência de justa causa para a instauração da ação penal (Habeas Corpus nº 060202484,
Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 65, Data 31/03/2017, Página 184). Senão, vejamos:
"Petição. Notitia Criminis. Divulgação de pesquisa de opinião pública fraudulenta. Art. 33, §4º da
Lei nº 9.504/97. Tipo penal. Conduta que não se subsume. Indícios de materialidade. Ausência.
Pedido de arquivamento. Não demonstração de justa causa para a formulação da denúncia.
Arquivamento. Impõe-se o arquivamento do procedimento destinado à apuração do crime descrito
no art. 33, §4º da Lei das Eleições, tendo em vista a ausência de indícios suficientes a autorizar a
formulação de denúncia pela prática do crime de divulgação de pesquisa fraudulenta, porquanto a
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formulação de denúncia pela prática do crime de divulgação de pesquisa fraudulenta, porquanto a
simples afirmação do candidato de que detém a preferência de parcela da população, desprovida
do necessário rigor científico e técnico, bem como de demais elementos que transmitam
credibilidade, não caracterizam a divulgação de pesquisa eleitoral." (PETICAO nº 1136, Acórdão nº
1618 de 17/11/2009, Relator(a) MARCELO SILVA BRITTO, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, Data 24/11/2009 )" grifos nossos
_________________________________________________________
"PROCESSO ELEITORAL. INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES NAS
CONTAS DE CANDIDATO A DEPUTADO DISTRITAL. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL.
NEGATIVA DE DOAÇÃO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. Há de se acolher o pedido de
arquivamento do inquérito policial formulado pela Procuradoria Regional Eleitoral, quando os
elementos reunidos nos autos se mostram insuficientes para a instauração da ação penal."
(INQUÉRITO nº 14, Acórdão nº 2900 de 08/04/2010, Relator(a) ANTONINHO LOPES, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Volume 13, Tomo 81, Data 07/05/2010, Página 4)"
grifos nossos
Ademais, registre-se que a desaprovação das contas foi revertida pelo Tribunal Regional Eleitoral
que entendeu que os recursos foram providos pelo próprio candidato (Acórdão 26150 de 24/05
/2018, publicado no DJE/TRE-MT nº 2.422 de 05/06/2017).
Outrossim, a Representação nº 5-54.2017.6.11.0020, proposta pelo Ministério Público Eleitoral em
face do candidato foi julgada improcedente por este Juízo em 11/09/2017.
Portanto, não há fundamento para o prosseguimento da persecução penal, impondo-se o
encerramento das investigações, pois mesmo após a instauração de inquérito policial pelo
Departamento de Polícia Federal não foi confirmada a prática de qualquer infração penal pelo
investigado.
Diante do exposto e com tais fundamentos, em consonância com o judicioso parecer ministerial,
determino o ARQUIVAMENTO do feito.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pelo cartório, arquivem-se os autos
independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o parquet pessoalmente. Comunique-se a autoridade policial.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 11 de janeiro de 2019.
[1] Art. 357. Verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a denúncia dentro do prazo
de 10 (dez) dias.
[2] Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e
reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular.
CARLOS JOSÉ RONDON LUZ
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
PROTOCOLO: 3.173/2019
Excipientes: Ronimárcio Naves, Jomas Fulgêncio de Lima Junior e Israel Asser Eugênio
Advogado(s): Ronimarcio Naves Advogados, OAB/MT 143; Ronimarcio Naves, OAB/MT 6.228;
Jomas Fulgêncio de Lima Junior, OAB/MT 11.785; Israel Asser Eugênio, OAB/MT 16.562.
Excepto: Carlos José Rondon Luz
Vistos, etc.
Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por Ronimárcio Naves, Jomas Fulgêncio de Lima Junior
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por Ronimárcio Naves, Jomas Fulgêncio de Lima Junior
e Israel Asser Eugênio em face do magistrado Carlos José Rondon Luz.
Considerando que o Exmo. Senhor Carlos José Rondon Luz não é mais titular da 20ª Zona
Eleitoral - embora os autores assim o tenham considerando na peça inicial (fls. 30) -, tendo o seu
biênio se encerrado em 19/01/2019, nos termos da Resolução TRE/MT nº 2.237, de 17/12/2018,
publicada no DJE/TRE-MT de 19 de dezembro de 2018, determino a intimação dos excipientes
para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 22 de fevereiro de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 21ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 9/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Cristiano dos Santos Fialho, MM. Juiz da 21ª Zona Eleitoral de Lucas
do Rio Verde, no uso de suas atribuições legais, etc... TORNA PÚBLICO, a todos quantos o
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento que, por este meio, nos termos do art. 59 da
Resolução TSE n.º 23.553/2017, divulga o recebimento da Prestação de Contas dos partidos
abaixo relacionados, as quais constam o registro de ausência de movimentação financeira na
campanha eleitoral de 2018:
MUNICÍPIO

PARTIDO

RESPONSÁVEIS

Autos

Presidente: Dilson Alves Novais

Lucas do Rio

PSC

Verde

Tesoureiro:

Luiz

Carlos PC 121-23.2018.6.11.0021

Gonçalves Galeano

Ficam também através deste edital, todos cientes de que, no prazo de 03(três) dias, contados a
partir da publicação deste, qualquer partido político, candidato, coligação, Ministério Público
Eleitoral poderão apresentar impugnação, que deverá ser apresentada em petição fundamentada
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias. E para que ninguém alegue
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral de Mato Grosso e fixado no mural do Cartório da 21ª zona Eleitoral. Dado e passado
neste cidade de Lucas do Rio Verde aos 25 dias do mês de fevereiro de 2019. Eu, Fernanda
Arruda do Carmo Falabretti, _________Técnica Judiciária, que o fiz digitar.
MARCELA RAMALHO TEIXEIRA MUNIZ
Chefe de Cartório

EDITAL 3/2019 - DESCARTE DE MATERIAIS
PRAZO: 15 (quinze) DIAS O Excelentíssimo Senhor Dr. Cristiano dos Santos Fialho, MM. Juiz da
21ª Zona Eleitoral de Lucas do Rio Verde, no uso de suas atribuições legais, etc... FAZ SABER
que, consoante decisão de fls. 05, do procedimento administrativo de Descarte de Material n.º 1357.2019.6.11.0021, nos termos da Res. TSE n.º 21.538/03 e Provimento n.º 09/2014, será
realizada a FRAGMENTAÇÃO E DESCARTE, dos documentos adiante elencados, no período de
12/03/2019 a 22/03/2019, das 07h30 às 13h30, na presença de servidor devidamente autorizado, a
ser realizada na sede do Cartório Eleitoral, situado na Rua Paranapanema, n.º 1818-S, Jardim das
Palmeiras, Lucas do Rio Verde - MT, podendo ser acompanhado por quem interessar possa:
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Relação de Documentos

Período

Requerimentos de Alistamento Eleitoral (RAES)

2013

Títulos eleitorais não procurado pelo eleitor e respectivos PETEs

2017

Propaganda Eleitoral apreendida, referente aos autos da Representação n.
306-32.2016.6.11.0021, arquivado em razão trânsito em julgado e envio 2016
dos documentos principais a PGFN para inscrição em dívida ativa
Comunicações de óbito

2008

Guia de multa paga

2007/2008

E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar, expediu-se o presente edital que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral durante 15 (quinze) dias. Após a última
publicação, será aberto prazo de 3 (três) dias para manifestação e impugnação dos interessados.
Dado e passado nesta cidade de Lucas do Rio Verde - MT, aos 11 dias do mês de fevereiro do ano
de 2019. Eu, Marcela Ramalho Teixeira Muniz, _________________, Chefe de Cartório, preparei e
conferi o presente edital, que é subscrito pela MM.ª Juíza Eleitoral.
CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 22ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 5/2019
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 22ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER a todos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, em especial os
partidos políticos de Sinop e os eleitores faltosos, que ficará disponível em Cartório e no link (
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-5-201920190219074006774-0b90f99c3986726a47874acbf545f2ed.pdf) relação contendo os nomes e os
números de inscrição dos eleitores pertencentes à 22ª Zona Eleitoral que deixaram de votar nas
três últimas eleições, cujas inscrições deverão ser canceladas por força do disposto nos artigos 7º,
§3º, e 71, V, do Código Eleitoral.
Dessa feita, ficam os referidos eleitores cientificados de que o não comparecimento ao Cartório
Eleitoral da 22ª Zona para comprovação do exercício do voto, do pagamento das multas
correspondentes ou de justificativa de ausência, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 07/03
/2019, implicará o cancelamento automático das inscrições eleitorais, nos termos do artigo 80, §6º
e §8º, da Resolução TSE nº 21.538, de 14/10/2003.
E, para que ninguém possa alegar ignorância foi expedido o presente edital, que será afixado no
átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral por 10 (dez) dias.
Dado e passado nesta cidade de Sinop-MT, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano dois
mil e dezenove. Eu, Maria Sílvia Sorano Mazzo Zugaibe, ________, Chefe de Cartório, digitei.
MARIA SILVIA SORANO MAZZO ZUGAIBE
Chefe de Cartório
Portaria n° 1/2012

EDITAL Nº 3/2019 - DM Nº 1-40.2019.6.11.0022
DESCARTE DE MATERIAIS E DOCUMENTOS
Prazo do Edital: 15 (quinze) dias
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 22ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 22ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, consoante
decisão de f. 07 do processo nº 1-40.2019.6.11.0022 - Classe DM, em curso perante esta Zona
Eleitoral, será realizada, findo os prazos do edital e de impugnação (artigo 11, Provimento CRE/MT
nº 9/2014), por servidor do Cartório Eleitoral, a inutilização dos documentos e materiais abaixo
listados, por meio de trituração, na sede do Cartório Eleitoral da 22ª Zona, podendo ser
acompanhada por quem interessar possa.
Requerimento de Alistamento Eleitoral - RAE e Protocolo de Entrega de Título Eleitoral - PETE
- Prazo de guarda: 5 anos
Lotes

Ano

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação

1 a 50 - Sinop

2014

2018

Voto em trânsito

2014

2018

1 a 88 (32ª Zona) - Sinop

2014

2018

Títulos Eleitorais Recolhidos - Prazo de guarda: 5 anos
Ano

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação

2014

2018

Títulos Eleitorais não procurados / Respectivos PETE e Títulos Eleitorais Inutilizados - Prazo de
guarda: 1 ano
Ano

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação

2017

2018

Guia de Multa Paga - Prazo de guarda: 10 anos
Ano

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação

2009

2018

Formulário de Justificativa Eleitoral (Apresentado no Dia do Pleito) - Prazo de guarda: 1 ano
Eleição
2010 - Feliz Natal e Vera

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação
2011

Comunicação de Óbito - Prazo de guarda: 10 anos
Ano

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação

2009

2018

Registros de ASE - Diversos - Prazo de guarda: 10 anos
Ano

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação

2009

2010

Documentos Recebidos - Diversos - Recebidos da CRE/CGE - Recebidos do TRE - Prazo de
guarda: 10 anos
Ano

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação

2009

2018

Expedientes Recebidos/Expedidos - Partido Político - Prazo de guarda: 10 anos
Ano
2009

Município
Santa Carmem

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação
2018

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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2018

Comunicação de Desfiliação Partidária - Prazo de guarda: 10 anos
Ano
2009

Município

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação

Sinop

2018

Documentos Seriados - Prazo de guarda: 10 anos
Tipo

Ano

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação

Mandado Expedido

2009

2018

Sentença Impressa

2009

2018

Ofício Expedido

2009

2018

Ofício-Circular Expedido

2009

2018

Edital

2009

2018

Termo de Responsabilidade de Patrimônio - Prazo de guarda: 10 anos
Ano
2009

Ano - Vencimento do Prazo para Conservação
2018

35 (trinta e cinco) Cadernos de Votação - Município de Sinop - Eleições 2018 - Não utilizados
em virtude de erro de impressão.
Comprovante de Postagem - Correios - 2009
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo Senhor
Juiz Eleitoral afixar o presente edital no átrio do Cartório Eleitoral e publicá-lo por 15 (quinze) dias
no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Sinop - MT, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois
mil e dezenove. Eu, Maria Sílvia Sorano Mazzo Zugaibe, _________, Chefe de Cartório, digitei.
MARIA SILVIA SORANO MAZZO ZUGAIBE
Chefe de Cartório
Portaria n° 1/2012

ATOS DA 24ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 01/2019
A Excelentíssima Sra. Dra. MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MM. Juíza da 24ª Zona
Eleitoral/MT, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que, para
conhecimento dos interessados, ficará disponível em cartório relação contendo os nomes e os
números de inscrição dos eleitores pertencentes à 24ª Zona Eleitoral/MT que deixaram de votar
nas três últimas eleições, cujas inscrições deverão ser canceladas por força do disposto nos arts.
7º, § 3º, e 71, V, do Código Eleitoral.
Pelo presente, ficam os referidos eleitores cientificados de que o não comparecimento ao Cartório
Eleitoral para comprovação do exercício do voto, do pagamento da(s) multa(s) correspondente(s)
ou de justificação de ausência, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do dia 07.10.2018 e
28.10.2018, implicará o cancelamento automático das inscrições, nos termos dos §§ 6º e 8º do art.
80 da Resolução TSE n. 21.538/2003, de 14.10.2003.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral
fosse afixado o presente edital no local de costume, bem como a disponibilização do link que
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral
fosse afixado o presente edital no local de costume, bem como a disponibilização do link que
consta relação nominal dos eleitores faltosos nos últimos 03 pleitos pertencentes a esta jurisdição
(http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-1-201920190219130854005-6c9885d597b79313c5f618d4545f7159.pdf).
Expedido nesta cidade de Alta Floresta/MT, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de
2019. Eu, Alexsander Abreu de Arruda, ___________, preparei e conferi o presente edital, que é
subscrito pela MM. Juíza Eleitoral, Dra. Milena Ramos de Lima e Souza Paro.
MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
Juíza Eleitoral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N.º 2/2019
PRAZO DE 3 DIAS
Por ordem da Excelentíssima Senhora Dra. Milena Ramos de Lima e Souza Paro, MMª. Juíza da
24ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc... TORNA
PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, em especial os
mesários abaixo arrolados, que em cumprimento da decisão exarada nos respectivos processos,
ficam NOTIFICADOS para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem justificativa com os
motivos pelos quais se ausentaram aos trabalhos eleitorais das eleições 2018 em que foram
convocados(as), sob pena de, não justificando ou consideradas insubsistentes as justificativas,
serem condenados(as) ao pagamento de multa a ser arbitrada pela Juíza Eleitoral:.
Nome

Inscrição eleitoral

Aline Magalhães de Oliveira

028154631805

Daiane Neiverth da Silva

018228971961

Elisângela Dellai da Silva

031364171899

Franciele Jéssica Nossol Rodrigues

032527121880

Rosana Rocha Carvalho

028157641880

Rosimar de Souza

026205331856

Simone Cristina Moreno

017279201880

Thiago Henrique Carvalho Silva

031064761805

Dado e passado nesta Cidade de Alta Floresta, aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de 2019,
eu, Afrânio Claudiano Alves, Analista Judiciário da 24ª Zona Eleitoral preparei e conferi o presente
edital e o subscrevo com fulcro na legislação vigente e por determinação da MMª. Juíza Eleitoral
desta 24.ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso.
AFRANIO CLAUDIANO ALVES
Analista Judiciário

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 8/2019/25ªZE - ELEITORES FALTOSOS AOS ÚLTIMOS TRÊS
PLEITOS - INSCRIÇÕES CANCELÁVEIS
O Excelentíssimo Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, MM. Juiz da 25ª Zona Eleitoral/MT, no
uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, relação (link
anexo), que ficará disponível em cartório, contendo os nomes e os números de inscrição de
eleitores pertencentes à 25ª Zona Eleitoral/MT que deixaram de votar nas três últimas eleições,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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eleitores pertencentes à 25ª Zona Eleitoral/MT que deixaram de votar nas três últimas eleições,
para conhecimento dos interessados cujas inscrições deverão ser canceladas por força do
disposto nos arts. 7º, § 3º, e 71, V, do Código Eleitoral.
Pelo presente, ficam os referidos eleitores cientificados de que o não comparecimento ao Cartório
Eleitoral, para comprovação do exercício do voto, do pagamento da(s) multa(s) correspondente(s)
ou de justificação de ausência, no prazo de 60(sessenta) dias, a contar do dia 7/3/2019, implicará o
cancelamento automático das inscrições, nos termos dos §§ 6º e 8º do art. 80 da Resolução TSE
nº 21.538 de 14/10/2003.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela 25ª Zona Eleitoral, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a
publicação do presente edital no Diário da Justiça Eletrônico, com o link http://apps.tre-mt.jus.br
/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-8-2019-20190218092530242e381ca85001a57b9a7d92dd0e8d6c65f.pdf para acesso online à lista contendo os eleitores
faltosos, e no átrio do cartório, tendo como anexo também a lista física dos referidos eleitores.
Expedido nesta cidade de Pontes e Lacerda/MT, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de
2019.

Eu,

Antonio

Batista

de

Luna,

Chefe

de

Cartório,

____________________________________, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito
pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 28ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N. 9/2019 - PUBLICA BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRATIVO
DE RESULTADO
O Excelentíssimo Senhor Dr. Marcos André da Silva, MM. Juiz da 28ª Zona Eleitoral do Estado de
Mato Grosso, FAZ SABER a todos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que
tramitam os autos de Prestação de Contas abaixo identificada referente ao exercício financeiro de
2013, razão pela qual o Meritíssimo Juiz Eleitoral mandou que se disponibilizasse o Balanço
Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, pelo prazo de 15 (quinze) dias, durante
os quais qualquer interessado poderá examinar os autos do processo e obter cópias, mediante
prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas reprográficas no cartório eleitoral
da 28ª ZE em Porto Alegre do Norte(MT), localizado na Rua Tocantins nº 775, Centro, em Porto
Alegre no Norte (MT). Os interessados terão amplo acesso ao Balanço Patrimonial e a
Demonstração de Resultado, que também poderão ser consultados por meio do link abaixo
mencionado durante o prazo do edital. Findo o prazo, o Ministério Público ou qualquer partido
político pode impugnar a prestação de contas apresentada, 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 (Lei n.º 9.096
/95, art. 35):
Processo

Partido/Município/Exercício

Balanço e DRE
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorioarquivos/downloads

49-

Partido da Mobilização Nacional

15.2018.6.11.0028

/Porto Alegre do Norte/2013

/anexos_de_normativos-edital-9-201920190225105212150-
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b3ee840a9b2a386a4a9cc6fbd881ebaa.
pdf
E, para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será afixado no
átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado
nesta cidade de Porto Alegre do Norte-MT, aos vinte e cinco dias de fevereiro de dois mil e
dezenove. Eu, Maurício Belas de Oliveira Ferreira, Analista Judiciário, digitei e conferi
MAURÍCIO BELAS DE OLIVEIRA FERREIRA
Analista Judiciário

EDITAL N. 05/2019/28ZE - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA PARTIDOS POLÍTICOS - ELEIÇÕES GERAIS 2018
O Excelentíssimo Senhor Dr. Marcos André da Silva, MM. Juiz Eleitoral da 28ª Zona Eleitoral, no
uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o artigo 59º, da Resolução n.
TSE 23.553/2017,
FAZ SABER a todos quanto deste edital virem ou dele tiverem conhecimento, que nos termos da
Resolução TSE n. 23.553/2017 foram apresentadas neste Cartório Eleitoral, pelos partidos
políticos e respectivos responsáveis, prestação de contas referentes ao período de campanha das
Eleições Gerais de 2018, constando a ausência de movimentação de recursos e/ou contas zeradas.
Informa, ainda, que os processos de prestação de contas são públicos e podem ser consultados
por qualquer interessado, que poderá obter cópia de suas peças e documentos, respondendo
pelos respectivos custos de reprodução e pela utilização que deles fizer, estando as informações
também disponíveis para consulta na página do Tribunal Regional Eleitoral no endereço http://www.
tre-mt.jus.br/.
E, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n. 23.553/2017, fica facultado a qualquer interessado,
no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, apresentar impugnação, em petição
fundamentada - relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, dos seguintes
partidos:
PARTIDO POLÍTICO
PARTIDO DA REPÚBLICA (PR)

MUNICÍPIO

PROCESSO

CANABRAVA DO NORTE

17-73.2019.6.11.0028

CANABRAVA DO NORTE

27-20.2019.6.11.0028

CANABRAVA DO NORTE

26-35.2019.6.11.0028

CANABRAVA DO NORTE

20-28.2019.6.11.0028

CANABRAVA DO NORTE

18-58.2019.6.11.0028

CANABRAVA DO NORTE

19-43.2019.6.11.0028

CANABRAVA DO NORTE

21-13.2019.6.11.0028

CANABRAVA DO NORTE

22-95.2019.6.11.0028

CONFRESA

2-07.2019.6.11.0028

PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA
(PSDB)
PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA (PDT)
PARTIDO DOS
TRABALHADORES (PT)
PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA (PRP)
PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO (PSB)
PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO (PTB)
SOLIDARIEDADE
PARTIDO DOS
TRABALHADORES (PT)
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PORTO ALEGRE DO NORTE

8-14.2019.6.11.0028

PORTO ALEGRE DO NORTE

10-81.2019.6.11.0028

PORTO ALEGRE DO NORTE

13-36.2019.6.11.0028

PORTO ALEGRE DO NORTE

9-96.2019.6.11.0028

SÃO JOSÉ DO XINGU

37-64.2019.6.11.0028

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. Eu, Mayra Cáceres Barbosa de Oliveira, chefe de cartório, digitei e subscrevo.
Porto Alegre do Norte/MT, 25 de fevereiro de 2019.
MAYRA CACERES BARBOSA DE OLIVEIRA
Chefe de Cartório

ATOS DA 29ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
ELEITORES DA 29ª ZONA ELEITORAL FALTOSOS NAS TRÊS ÚLTIMAS
ELEIÇÕES
EDITAL Nº. 1/2019
O Excelentíssimo Senhor Luis Felipe Lara de Souza, MM. Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de
suas atribuições legais,
TORNA PUBLICA, a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, relação que
ficará disponível em cartório, e nos links abaixo, contendo os nomes e os números de inscrições
dos eleitores pertencentes a 29ª Zona Eleitoral/MT, que deixaram de votar nas três últimas
eleições, cujas inscrição deverão ser canceladas por força do disposto nos art. 7º, §3º, e 71, V, do
Código Eleitoral.
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-1-201920190222174204311-bbc67d04b6db8f471b0c36bfb0b095e4.pdf
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-1-201920190222173757757-9ad451aadc1b8c7a1a592265e9be265c.pdf
Pelo presente, ficam os referidos eleitores cientificados de que o não comparecimento ao Cartório
Eleitoral para comprovação do exercício do voto, do pagamento da(s) multa(s) correspondente(s)
ou de justificação de ausência, até a data de 06/05/2019, implicará no cancelamento automático
das inscrições, nos termos dos §§ 6º e 8º do art. 80 da Resolução TSE nº 21.538/2003, de 14/10
/2003.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo Juiz que
se expedisse o presente Edital, que será afixado no átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 10 (dez) dias.
Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, aos vinte e dois
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (22/02/2019). Eu, Erisvaldo Pereira de
Novais, Chefe de Cartório, que digitei e o assinei ao final, autorizado pelo Portaria nº 03/2016
/29ªZE.
ERISVALDO PEREIRA DE NOVAIS
Chefe de Cartório
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CORREIÇÃO ORDINÁRIA 2019
EDITAL Nº. 2/2019
O Excelentíssimo Senhor Luis Felipe Lara de Souza, MM. Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de
suas atribuições legais,
TORNA PUBLICO, a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que,
cumprindo determinação constante da Resolução nº 21.372/2003, do Tribunal Superior Eleitoral,
que estabelece rotina para realização de correições nas Zona Eleitorais do país, e dos
Provimentos CRE/MT nº 17/2012 e nº 01/2017, que se realização entre os dias25/03/2019 a 29/03
/2019, das 07h00 às 19h00, sem prejuízo do atendimento ao público, CORREIÇÃO ORDINÁRIA,
nos documentos e procedimentos do Cartório da 29ª Zona Eleitoral de Mato grosso, localizado na
Avenida Siegfried Buss, 1243, Centro, São José do Rio Claro/MT
Durante o período designado para os trabalhos correicionais poderão ser apresentadas
reclamações, sugestões e comentários a respeito dos serviços prestados pelo Cartório Eleitoral.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo Juiz que
se expedisse o presente Edital, que será afixado no átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, aos vinte e dois
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (22/02/2019). Eu, Erisvaldo Pereira de
Novais, Chefe de Cartório, que digitei e o assinei ao final, autorizado pelo Portaria nº 03/2016
/29ªZE.
ERISVALDO PEREIRA DE NOVAIS
Chefe de Cartório

SENTENÇAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2012
Autos nº 7-26.2019.6.11.0029
Natureza: Prestação de Contas de Candidato - Eleições 2012
Candidata: Baltazar Pereira de Amaral
Advogado(s): Diego Lucas Gasques - OAB/MT nº 16011
Visto.
Trata-se de prestação de contas eleitorais referentes à arrecadação e aplicação de recursos de
campanha eleitoral do ano de 2012 do candidato ao cargo de vereador, pelo município de São
José do Rio Claro, Baltazar Pereira do Amaral.
Nos autos 407-84.2012.6.11.0029, fls. 47 a 48-v, as contas de campanha do candidato foram
declaradas não prestadas.
Relatei o necessário. Decido.
A Resolução TSE nº 23.376/2012, em seu art. 51, §2º prevê: "Julgadas não prestadas, mas
posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento, senso considerada
a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao
término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 53 desta resolução."
Assim sendo, ante a manifesta extemporaneidade das contas apresentadas, deixo de determinar
sua análise, fazendo-o com fulcro no artigo 51, §2º da Resolução TSE nº 23.376/2012.
Entretanto, como consequência jurídica ao cumprimento extemporâneo do dever de prestar contas
de campanha, arts. 28 e 29, da lei nº 9.504/1997, determino regularização da situação cadastral do
requerente, forte no art. 73, § 1º, da Res. 23463/2015, a fim de permitir-lhe a extração de quitação

eleitoral, bem como o uso das demais prerrogativas inerentes ao gozo de seus direitos políticos;
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eleitoral, bem como o uso das demais prerrogativas inerentes ao gozo de seus direitos políticos;
seguindo, contudo, inalterado o julgamento das contas de campanha de 2012 como não prestadas,
face à imodificabilidade da coisa julgada
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas necessárias.
Cumpra-se.
São José do Rio Claro/MT, 18 de fevereiro de 2019.
LUÍS FELIPE LARA DE SOUZA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2012
Autos nº 8-11.2019.6.11.0029
Natureza: Prestação de Contas de Candidato - Eleições 2012
Candidata: Fabia Costa Farias
Advogado(s): Diego Lucas Gasques - OAB/MT nº 16011
Visto.
Trata-se de prestação de contas eleitorais referentes à arrecadação e aplicação de recursos de
campanha eleitoral do ano de 2012 da candidata ao cargo de vereador, pelo município de São
José do Rio Claro, Fabia Costa Farias.
Nos autos 400-92.2012.6.11.0029, fls. 45 a 46-v, as contas de campanha do candidato foram
declaradas não prestadas.
Relatei o necessário. Decido.
A Resolução TSE nº 23.376/2012, em seu art. 51, §2º prevê: "Julgadas não prestadas, mas
posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento, senso considerada
a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao
término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 53 desta resolução."
Assim sendo, ante a manifesta extemporaneidade das contas apresentadas, deixo de determinar
sua análise, fazendo-o com fulcro no artigo 51, §2º da Resolução TSE nº 23.376/2012.
Entretanto, como consequência jurídica ao cumprimento extemporâneo do dever de prestar contas
de campanha, arts. 28 e 29, da lei nº 9.504/1997, determino regularização da situação cadastral do
requerente, forte no art. 73, § 1º, da Res. 23463/2015, a fim de permitir-lhe a extração de quitação
eleitoral, bem como o uso das demais prerrogativas inerentes ao gozo de seus direitos políticos;
seguindo, contudo, inalterado o julgamento das contas de campanha de 2012 como não prestadas,
face à imodificabilidade da coisa julgada
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas necessárias.
Cumpra-se.
São José do Rio Claro/MT, 21 de fevereiro de 2019.
LUÍS FELIPE LARA DE SOUZA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 31ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
04/2019
DIVULGA CONVOCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE MÍDIA E ORIENTAÇÕES
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DIVULGA CONVOCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE MÍDIA E ORIENTAÇÕES
GERAIS SOBRE HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO NA CIDADE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA 31ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2019
O MM. Juiz da 31ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Dr. Darwin de Souza Pontes, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, aos
representantes das geradoras de rádio e TV legalmente autorizadas, Eleitores, Candidatos, Fiscais
e Delegados de Partidos Políticos, e a quem interessar possa que, nos termos do art. 38 da Res.
23457/TSE c/c art. 52 e seguintes da Lei das Eleições (Lei 9.504/97), foi designado o dia 28 de
fevereiro de 2019, às 14h (horário Brasília) no Cartório Eleitoral da 31ª ZE, situado na Rua
Tuparendi, nº 64, Centro, Canarana - MT, para reunião com os partidos e a representação das
emissoras de rádio e de televisão estabelecidos na cidade de Ribeirão Cascalheira, a fim de que
seja elaborado plano de mídia, que será gerado a partir de sistema próprio da Justiça Eleitoral,
atendidas as exigências da Lei 9.504/97 (Lei das Eleições), Resolução 23457/TSE e demais
normas aplicáveis.
Na mesma data, será realizado sorteio para definição da ordem de apresentação das Coligações
no Horário Eleitoral Gratuito, bem como definidas as emissoras responsáveis pela transmissão da
propaganda eleitoral em rede.
E, para amplo conhecimento de todos os interessados, publique-se o presente edital no Diário de
Justiça Eletrônico do TRE-MT, bem como seja enviada cópia para o Posto Eleitoral de Ribeirão
Cascalheira. O referido é verdade e dou fé. Dado e passado no Cartório desta 31ª Zona Eleitoral,
no dia 22 de fevereiro de 2019. Eu, José dos Santos Barreto, digitei.
DARWIN DE SOUZA PONTES
Juiz Eleitoral

ATOS DA 34ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
RP - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA - MPE X ROSIMAR ALVES PEREIRA
REPRESENTAÇÃO
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado: ROSIMAR ALVES PEREIRA
Advogado: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - OAB/MT 8548
Vistos etc.
Designo para o dia 9 de abril de 2019, às 14h30min, Audiência de Instrução e Julgamento, no qual
serão inquiridas as testemunhas arroladas pelo Representante e pelo Representado, ficando o
Ministério Público Eleitoral responsável por indicar o endereço das testemunhas arroladas na
Exordial.
Intime-se o Representado, via DJE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
Chapada dos Guimarães, 21 de fevereiro de 2019.
LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR
Juiz Eleitoral, em substituição

ATOS DA 36ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
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EDITAIS
EDITAL 12/19
O Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, MM. Juiz da 36ª Zona Eleitoral, em substituição, município
de Vera, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
Faz saber a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial os
Partidos Políticos e o Ministério Público Eleitoral, que por este juízo da 36ª Zona Eleitoral tramitam
os autos de Prestação de Contas n. 30-82.2018.6.11.0036, do Partido Republicano Progressista de
Vera/MT, relativas ao exercício de 2017, para que, em que querendo, no prazo de 05 (cinco) dias,
possam impugnar a prestação de contas apresentada, 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, nos termos
do art. 35 da Lei nº 9.096/95, c/c o art. 31, § 3º, da Resolução TSE n.º 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, Vera-MT, aos vinte e dois dias do
mês fevereiro do ano de dois mil e dezenove. Eu, _______,Giselle de Fátima Diniz Moura Analista Judiciário, que o digitei e assino por delegação, autorizada pela Portaria 02/2016/36ªZE.
GISELLE DE FATIMA DINIZ MOURA
Analista Judiciário

ATOS DA 38ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 4/2019
RELAÇÃO DE OPERAÇÕES REALIZADAS NO CADASTRO ELEITORAL NO PERÍODO DE 1º A
15 DE FEVEREIRO DE 2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, Juiz da 38ª Zona Eleitoral, determinou e
o Chefe de Cartório em substituição, com os poderes delegados pela Portaria nº 5/2015/38ªZE,
torna pública, para conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, em cumprimento ao
art. 45, §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 1º a
15 de fevereiro de 2019, sendo deferidas as constantes na relação anexa, que, desde já, ficam
fazendo parte do presente edital.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico e no átrio do Cartório
Eleitoral. NADA MAIS.
Santo Antônio do Leverger-MT, 25 de fevereiro de 2019.
ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA
Chefe de Cartório

ATOS DA 40ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 01/2019 RELAÇÃO ELEITORES FALTOSOS 03 ULTIMOS PLEITOS
EDITAL Nº 01/2019/40ª ZE/MT
(PRAZO DE 10 DIAS)
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(PRAZO DE 10 DIAS)
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIMO
JUIZ ELEITORAL DA 40ª ZONA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento,
especialmente eleitores e partidos políticos, relação que ficará disponível em cartório, contendo os
nomes e os números de inscrição de eleitores que deixaram de votar nas três últimas eleições,
para conhecimento dos interessados, cujas inscrições serão canceladas por força do disposto nos
arts. 7º, § 3º, e 71, V, do Código Eleitoral e previstos na Resolução TSE nº 23.594/2018 Link para
acesso da relação de eleitores:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-1-201920190218105231558-4636748f2818f248ea65171134ba52b3.pdf
Pelo presente, ficam os referidos eleitores cientificados de que o não comparecimento ao cartório
eleitoral, para comprovação do exercício do voto, do pagamento da(s) multa(s) correspondente(s)
ou de justificação de ausência, no prazo de 07 de março a 06 de maio de 2019, implicará o
cancelamento automático das inscrições, nos termos dos §§ 6º a 8º do art. 80 da Resolução TSE
nº 21.538/2003 e Provimento nº 01/2017 - CGE.
E, para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado no
lugar de costume e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta
cidade de Primavera do Leste, aos 18 dias do mês de fevereiro de 2019. Eu,_____________,
Rodrigo Filippini, Chefe de Cartório, digitei e conferi.
ALEXANDRE DELICATO PAMPADO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 46ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 48
A Excelentíssima Senhora Milene Aparecida Pereira Beltramini, MM. ª Juíza da 46ª Zona Eleitoral,
Município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma
da Lei etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este
Juízo, situado na Rua Filinto Müller n.º 1.165 - Vila Operária, em Rondonópolis, tramita os autos de
Duplicidade/Pluralidade de n.º 19-23.2018.6.11.0046, estando envolvido o(s) eleitor(es) JORGE
MARIO CUNHA BARRETO, inscrição eleitoral n.º 0338.0532.1864, JOSÉ MARIO DA SILVA
GOMES, inscrição eleitoral n.º 3087.9015.0141 e eleitor MARIO SOARES BENITES, inscrição
eleitoral n.º 0356.5330.1821.
OBJETO: INTIMAÇÃO do(s) eleitor MARIO SOARES BENITES, inscrição eleitoral n.º
0356.5330.1821, para tomar ciência quanto à r. sentença que determinou o cancelamento da
inscrição eleitoral .
DECISÃO: Duplicidade de Inscrição nº 19-23.2018.6.11.0046 Vistos etc. Trata-se de procedimento
instaurado em razão da duplicidade de inscrições decorrente da coincidência dos eleitores Luis
Mario de Paiva Sampaio, Mario Soares Benites e José Mario da Silva Gomes. As inscrições de
Luis Mario de Paiva Sampaio e José Mario da Silva Gomes foram devidamente canceladas pelas
sentenças proferidas nos feitos sob os nº 210-39.2016.6.11.0046 e 211-24. 2016.6.11.0046. O
eleitor Mario Soares Benites foi intimado, via edital, para prestar esclarecimentos quedando-se
inerte (fls. 29). O representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pelo cancelamento da
inscrição eleitoral (fls. 30/32). É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.DECIDO. O artigo 71, III, do
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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inscrição eleitoral (fls. 30/32). É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.DECIDO. O artigo 71, III, do
Código Eleitoral, dispõe que haverá o cancelamento da inscrição eleitoral, quando houver a
pluralidade de inscrições.
Restou averiguado nos autos a coincidência dos eleitores Luis Mario de Paiva Sampaio, Mario
Soares Benites e José Mario da Silva Gomes, pois ao analisar as fotografias à fls. 02/04, percebese a semelhança facial o que evidencia que são a mesma pessoa. Assim, havendo a pluralidade
de inscrições, torna-se impossível aferir a verdadeira identidade do eleitor, o que enseja o
cancelamento da inscrição mantida como regular. Assim, de acordo com o artigo 71, III, do Código
Eleitoral, acolho a cota ministerial e determino o cancelamento da inscrição eleitoral de MARIO
SOARES BENITES, sob o nº 035653301821. Ainda, verificada a existência de indícios de ilícito
penal em razão da pluralidade de inscrições, remeta cópia dos autos a Delegacia de Polícia
Federal desta Comarca, para instruir a investigação criminal no IP 0169/2017 - 1668.2018.6.11.0046.
Intime o eleitor, via edital, dando ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral. Após,
remeta ao arquivo com baixa e anotações necessárias.
Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis/MT, 30 de janeiro de 2019.
PRAZO: 03 (três) dias para recurso, querendo, após decorrido o prazo do edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou
publicar o presente Edital e que vai afixado no local de costume. Rondonópolis, 20 de fevereiro de
2018. Eu,..................., Josane Carvalho da Silva Teixeira, Chefe de Cartório da 46ª Zona Eleitoral,
que o digitei e subscrevi.
MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
Juíza Eleitoral

EDITAL Nº 49/2019
Torna pública a data designada para a realização da Correição Ordinária relativa ao ano de 2019.
A Excelentíssima Senhora Milene Aparecida Pereira Beltramini, MM.ª Juíza da 46ª Zona Eleitoral
do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, FAZ SABER a
todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem que, cumprindo determinação
constante da Resolução n.º 21.372, de 25.03.2003, do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, que
estabelece rotina para realização de correições nas Zonas Eleitorais do país, e do Provimento
CRE-MT nº 03/2008, alterado pelo Provimento CRE -MT nº 08/2009, que se realizará nos dias 08 a
12 de abril de 2019, a partir das 08:00 h às 13h 30min, sem prejuízo do atendimento ao público em
geral, CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos documentos e procedimentos desta Zona Eleitoral, instalada
na Rua Filinto Muller nº 1.165, Vila Operária, Rondonópolis - MT.
Durante o período designado para os trabalhos correcionais poderão ser apresentadas
reclamações, sugestões e comentários a respeito dos serviços prestados pelo Cartório Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinei a
expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, e
disponibilizado no mural do Cartório Eleitoral.
Rondonópolis, 22 de fevereiro de 2019.
MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
Juíza Eleitoral

PORTARIAS
PORTARIA Nº 003/2019

A Excelentíssima Senhora Juíza da 46ª Zona Eleitoral, Dr.ª Milene Aparecida Pereira Beltramini no
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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A Excelentíssima Senhora Juíza da 46ª Zona Eleitoral, Dr.ª Milene Aparecida Pereira Beltramini no
uso de suas atribuições, considerando o contido no Provimento n. 12/2012, da Corregedoria
Regional Eleitoral de Mato Grosso,
RESOLVE:
Designar, na forma do art. 9º, III, do Provimento CRE-MT n. 17/2012, a Sr. ª Josane Carvalho da
Silva Teixeira, para, sob compromisso, desempenhar a função de Secretária dos trabalhos
correcionais, que serão realizados em 08 (oito) a 12 (doze) de abril de 2019, à partir das 8h às 13 h
30 min, no Cartório desta Zona Eleitoral.
Publique-se.
MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
Juíza Eleitoral

ATOS DA 47ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 002/2019-47ªZE/MT - CANCELAMENTO DE INSCRIÇÕES DE
ELEITORES QUE DEIXARAM DE VOTAR NAS TRÊS ÚLTIMAS ELEIÇÕES
Cancelamento de inscrições e regularização de situação de eleitores que deixaram de votar nas
três últimas eleições.
A Excelentíssima Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti, Juíza Eleitoral da 47.ª Zona Eleitoral de
Poxoréu - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, a todos
quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, relação, que ficará disponível em cartório,
contendo os nomes e os números de inscrição dos eleitores que deixaram de votar nas três últimas
eleições, para conhecimento dos interessados cujas inscrições deverão ser canceladas por força
do disposto nos arts. 7º, § 3º, e 71, V, do Código Eleitoral.
Pelo presente, ficam os referidos eleitores cientificados de que o não comparecimento ao Cartório
Eleitoral para comprovação do exercício do voto, do pagamento da(s) multa(s) correspondente(s)
ou de justificação de ausência, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do dia 07/03/2019,
implicará o cancelamento automático das inscrições, nos termos dos §§ 6º e 8º do art. 80 da
Resolução TSE nº 21.538/2003, de 14/10/2003.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral
que fosse afixado o presente edital no local de costume, podendo ser consultado a lista de
eleitores no link abaixo disponibilizado:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/arquivos_de_eleicoes-2018relacao_de_eleitores_que_deixaram_de_votar_nas_tres_ultimas_eleicoes_-_poxoreu-mt20190220130112685-4a20c1cf8162d13b0c8017e67d0b587c.pdf
E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado no
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e afixado no mural do
cartório eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Poxoréu, Estado de Mato Gross, aos vinte dias
do mês de fevereiro de dois mil e dezoito (20.02.2018). Eu, Genilson Ramos de Souza, Chefe de
Cartório, digitei, conferi e assinei o presente edital.
GENILSON RAMOS DE SOUZA
Chefe de Cartório

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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EDITAIS
EDITAL Nº 03/2019 - 49ªZE
RELAÇÃO DE ELEITORES QUE DEIXARAM DE VOTAR NAS TRÊS ÚLTIMAS ELEIÇÕES
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 49ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, relação que
ficará disponível em Cartório e no repositório de arquivos da Justiça Eleitoral, cujo acesso se dará
pelo link: http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-32019-20190219095503324-f9378ffb0cb6a8d1ccb31b4de9e799a1.pdf , contendo os nomes e os
números de inscrição dos eleitores que deixaram de votar nas três últimas eleições, para
conhecimento dos interessados cujas inscrições deverão ser canceladas por força do disposto nos
arts. 7º, § 3º, e 71, V, do Código Eleitoral.
Pelo presente, ficam os referidos eleitores cientificados de que o não comparecimento ao Cartório
Eleitoral para comprovação do exercício do voto, do pagamento da(s) multa(s) correspondente(s)
ou de justificação de ausência, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do dia 07/03/2019,
implicará o cancelamento automático das inscrições, nos termos dos §§ 6º e 8º do art. 80 da
Resolução TSE nº 21.538/2003, de 14/10/2003.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral
fosse afixado o presente edital no locais de costume, e publicado no DJE - Diário da Justiça
Eletrônico.
Dado e passado nesta cidade de Várzea Grande/MT, ao vigésimo dia do mês de fevereiro do ano
de dois mil e dezenove. Eu, Márcio Nei Ribeiro, ________, Técnico Judiciário e Chefe de Cartório
da 49ª Zona Eleitoral, em substituição, digitei e conferi o presente.
LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 53ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 11/2019
O Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, Juiz Eleitoral em substituição desta 53ª Zona
Eleitoral, com sede no município de Querência/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais e na forma da Lei etc,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que,
nos termos do art. 39 do Código Eleitoral, foram nomeados para compor a Junta Eleitoral da 53ª
Zona Eleitoral durante as Eleições Suplementares de Bom Jesus do Araguaia - 2019 os seguintes
membros:
PRESIDENTE: Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto - Juiz Eleitoral
MEMBROS TITULARES:
. Leny Teixeira Stephan (IE 0065 5729 1856)
. Rosiane da Mata Pereira (IE 0136 3458 1856)
- Membros Suplentes:
. Roger Maurício Campos dos Santos (IE 0235 3234 1830)
. Valtencir da Silva (IE 0043 1323 1821)

E, conforme deliberação do Presidente da Junta Eleitoral, foram nomeados os seguintes eleitores
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E, conforme deliberação do Presidente da Junta Eleitoral, foram nomeados os seguintes eleitores
para a função de ESCRUTINADOR:
· Elcilaine de Farias Campos: título eleitoral: 0236 8804 1813
. Andressa Bombonati Gonçalves: título eleitoral: 3342 2735 0167
Ainda, por designação do presidente da junta eleitoral, exercerá a função de SECRETÁRIO
GERAL a Sra. Rosiane da Mata Pereira.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém no futuro possa alegar
ignorância, será publicado o presente Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral - DEJE, a
partir de quando passará a correr o prazo de 03 (três) dias para a impugnação por partido político,
conforme art. 23 da Resolução TRE 2.252/2019. Nada mais, eu, ______Isabella Natiara Ferreira
Costa, Analista Judiciário), conferi e subscrevo o presente edital com fulcro na Portaria nº 05/2015
/53ªZE.
Querência/MT, 21 de fevereiro de 2019.
ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE
Juiz Eleitoral, em substituição

EDITAL N. 12/2019
EDITAL Nº 12/2019/53ª ZE/MT
Torna pública a data designada para a realização da Correição Ordinária relativa ao ano de 2019.
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 53ª Zona Eleitoral, Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque,
no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele
tiverem conhecimento, que em cumprimento ao determinado na Resolução n. 21.372/2003 do
Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece rotina para realização de correições nas Zonas
Eleitorais do país, e do Provimento CRE-MT n. 17/2012, que se realizará no dia 19 ao dia 21 de
março do corrente ano, a partir das 07:30 horas (horário MT), sem prejuízo do atendimento ao
público em geral, CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos documentos e procedimentos da 53ª Zona
Eleitoral, instalada na Av. Norte com a Av. Cuiabá, Setor Nova Querência, Querência/MT, CEP:
78643-000.
Durante o período designado para os trabalhos correicionais poderão ser apresentadas
reclamações, sugestões e comentários a respeito dos serviços prestados pelo Cartório Eleitoral.
E, para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado no
lugar de costume e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta
cidade de Querência/MT, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2019. Eu,_____, Isabella Natiara
Ferreira Costa, Chefe de Cartório, digitei e conferi.
ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE
Juiz Eleitoral, em substituição

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
EDITAL Nº 13/2019
O MM. Juiz Eleitoral Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, Juiz Eleitoral em substituição da
53ª zona eleitoral, com sede no município de Querência/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de
suas atribuições legais e na forma da Lei etc,
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que os diretórios
/comissões dos partidos políticos abaixo descritos apresentaram Declaração de Ausência de
Movimentação Financeira Referente ao exercício financeiro de 2017 nos termos do art. 28, § 3º
combinado com o art. 67, par. Único da Resolução TSE nº 23.546/2017:
Município: Bom Jesus do Araguaia
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Diretório/Comissão

Autos

Partido Socialista Brasileiro - PSB

23-05.2019

Fica facultada a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste
edital, a apresentação de impugnação, que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período, nos termos do art. 45, I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, de forma ampla e absoluta, foi expedido o presente
Edital, que será publicado no Diário da Justiça Eleitoral e afixado no átrio do Cartório da 53ª Zona
Eleitoral. Nada mais, eu, __________ Rosângela Colli Dal Prá, Técnico Judiciário, conferi e
subscrevo o presente edital com fulcro na Portaria nº 05/2015/53ªZE.
Querência/MT, 25 de fevereiro 2019.
ROSANGELA COLLI DAL PRA
Técnica Judiciária

PORTARIAS
PORTARIA Nº 04/2019
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 53ª Zona Eleitoral- Querência/MT, Dr. Arthur Moreira Pedreira de
Albuquerque, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Artigo único. Designar, na forma do art. 9º, III do Provimento CRE/MT n. 17/2012, a Senhorita
Isabella Natiara Ferreira Costa, Analista Judiciária e Chefe de Cartório, para, sob o compromisso,
desempenhar a função de Secretária dos trabalhos correicionais, que serão realizados no dia 19
ao dia 21 de março de 2019, a partir das 07:30 horas (horário de MT), no Cartório desta 53ª Zona
Eleitoral.
Publique-se no placar do Cartório Eleitoral e no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Querência-MT, 22 de fevereiro de 2019.
ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE
Juiz Eleitoral, em substituição

ATOS DA 55ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 08/2018/55ªZE/MT
PRAZO: 10 DIAS
55ª ZE - Cuiabá/MT
A Excelentíssima Senhora Dra. CÉLIA REGINA VIDOTTI, MMª. Juíza Eleitoral da 55ª Zona Eleitoral
/MT, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, relação que
ficará disponível em Cartório, contendo os nomes e os números de inscrição dos eleitores que
deixaram de votar nas três últimas eleições, para conhecimento dos interessados cujas inscrições
deverão ser canceladas por força do disposto nos arts. 7º, § 3º, e 71, V, do Código Eleitoral.
Pelo presente, ficam os referidos eleitores cientificados de que o não comparecimento ao Cartório
Eleitoral para comprovação do exercício do voto, do pagamento da(s) multa(s) correspondente(s)
ou de justificação de ausência, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do dia 02.03.2017,
implicará o cancelamento automático das inscrições, nos termos dos §§ 6º e 8º do art. 80 da
Resolução TSE n. 21.538/2003, de 14.10.2003.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral
fosse afixado o presente edital no local de costume e publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral, cujo link para acesso da relação de eleitores encontra-se disponível no endereço
eletrônico: http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-82019-20190218074111613-3ade2b4378c07f84fc94a96468e30a83.pdf.
Expedido nesta cidade de Cuiabá/MT, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2019. Eu,
______________ Andreia da Silva Noronha, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente
edital, que é subscrito pela MMª. Juíza Eleitoral.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

EDITAL DE DESCARTE Nº 06/2019
PRAZO: 15 (quinze) dias
A Excelentíssima Senhora CÉLIA REGINA VIDOTTI, MM. Juíza da 55ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, que nos termos do art. 55 da Resolução TSE nº 21.538/03, e, nas disposições
constantes do Provimento CRE/MT nº 9/2014, que no dia 15 de março de 2019, às 09h30min, será
realizada a inutilização dos documentos, abaixo relacionados, pela via de doação à reciclagem, na
sede da COOPERATIVA ASCAVAG - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS DE VÁRZEA GRANDE, localizada na Rua I, Qd. 15, lotes 1 e 2, Bairro Cidade de
Deus, na cidade de Várzea Grande -MT (em frente à Furgões Norte e Sul), sendo que o ato será
acompanhado por servidores do Cartório Eleitoral, assim como pelos demais interessados em
acompanha-lo, tais como Partidos Políticos, Imprensa e Ministério Público Eleitoral, para o que foi
lavrado o presente Edital:
Relação de Materiais:
Descrição de documentos para descarte e
período de referência

Prazo

para

conservação

(Tabela

temporalidade (Prov. Nº 09/2014)

Protocolos de entrega do título eleitoral (PETE)
e os requerimentos de alistamento eleitoral RAE relativos à alistamento, transferência,

05 anos

revisão ou segunda via -até 2013
Cadernos de votação -até 2008, com exceção
dos cadernos de votação e demais pastas

10 anos

referentes ao referendo de 2005.
Comprovantes de votação (canhoto) -até 2008

10 anos

Boletim de urna e zerésimas -até 2008

10 anos

Títulos eleitorais não procurados pelo eleitor a
respectivos PETE's - anos 2006
Formulários

de

Justificativa

Eleitoral

apresentados no dia do pleito -até 2016
Blocos de senhas sem utilizar
Cédulas não utilizadas no processo de votaçãoinutilizadas
Certidões avulsas -até 2008

1 ano
01 ano
01 ano
10 anos
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01 ano
01 ano

Dado e passado nesta cidade de Cuiabá, aos onze dias do mês de fevereiro do ano de 2019. Eu,
Andréia da Silva Noronha, Chefe de Cartório, digitei o presente Edital que, lido e achado conforme,
segue firmado pela MM. Juíza Eleitoral.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

SENTENÇAS
PROC. Nº. 53-68.2018.6.11.0055 - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Protocolo nº 10.719/2018.
Prestação de Contas Anual - Exercício de 2017.
Partido Progressista - PP.
Diretório Municipal de Cuiabá/MT.
Adv.: Tulianne Patrice Franchi Barros (OAB/MT n. 14.517).
Vistos.
Cuida-se de prestação de contas do órgão Diretório do Partido Progressista - PP, referente ao
exercício financeiro de 2017.
O partido político apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos
do artigo 28, § 3º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº 23.464/2015 (flS. 06).
Em cumprimento ao artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº. 23.464/2015, do TSE foi publicado
edital referente ao recebimento da declaração de ausência de movimentação de recursos (fls. 13
/15).
Conforme certidão de fls. 16, não houve qualquer impugnação apresentada.
Emitiu-se parecer técnico pela serventia, fls. 20, pela aprovação da presente prestação de contas,
em razão da inexistência de movimentação financeira.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas, às fls. 22/22-vº.
É o relatório. Decido.
Compete a Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral (art. 34 e incisos, da Lei nº.
9.096/95 c/c artigo 17, inciso III, da Constituição Federal).
Analisando a documentação apresentada, verificou-se que o partido declarou não ter havido
movimentação de recursos financeiros no exercício de 2017 e, corroborando com a informação
apresentada, a agremiação não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício de 2017,
conforme fls. 17.
No caso em que não há movimentação financeira em espécie ou de recursos estimáveis em
dinheiro, a regra prevista na Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95), alterada pela Lei nº 13.165
/2015, desobriga os órgãos partidários municipais de apresentarem as contas, bastando apenas
declaração de que não houve arrecadação nem aplicação de recursos no período do exercício
financeiro apurado.
Diante do exposto, julgo APROVADAS as contas do Partido AVAN Partido Progressista - PP, do
Município de Cuiabá/MT, referente ao exercício financeiro de 2017, com fulcro no art. 32, §4º, da
Lei nº 9.096/95 c/c o art. 45, inciso VIII, alínea "a", da Resolução TDE nº 23.464/2015.
P.R.I.C.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
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Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

INTIMAÇÕES
AUTOS N. 71-89.2018.6.11.0055
Protocolo: 9.585/2018.
Prestação de Contas - Partido Social Liberal - PSL.
Exercício Financeiro - 2017.
Interessado: Paulo Cesar e Silva.
Interessado: Marlene Guilhermina Rosa de Amorim.
Adv.: Rafael José de Almeida (OAB/MT n. 12.016)
Vistos.
Recebo a petição prot. n. 2315/2019, como pedido de regularização das Contas Partidárias (art. 59
da Res. TSE n. 23.546/2017).
Autue-se na classe Petição.
Após, dê-se vistas ao Ministério Público Eleitoral.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

ATOS DA 60ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA 01/2019 60ª ZE - DISPENSA DO PAGAMENTO DE MULTA
ELEITORAL
O Exmo. Senhor Dr. Pedro Davi Benetti, MM. Juiz da 60ª Zona Eleitoral, Município de Campo Novo
do Parecis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
CONSIDERANDO a realização do procedimento de Revisão Eleitoral com Coleta Biométrica
Realizado nesta 60ª Zona, e os atendimento externos que serão realizados no Distrito Itamarati
Norte e Usina Coprodia, locais desprovidos de Agências bancárias ou correspondentes bancários,
locais não atendidos por agente arrecadador de multas;
CONSIDERANDO a necessidade de fomentar a adesão da população aos trabalhos de revisão,
transferência e inscrição eleitoral;
CONSIDERANDO a quantidade limitada de servidores, material e equipamentos de informática
disponíveis no Cartório Eleitoral;
CONSIDERANDO os termos do Termo de Cooperação nº. 01/2019, firmado com a Prefeitura
Municipal de Campo Novo do Parecis.
RESOLVE DETERMINAR:
Art. 1º No período de 15/02/2019 a 29/02/2019, os eleitores que forem atendidos pelo mutirão da
justiça eleitoral, realizados no Distrito Itamarati e na Usina Coprodia, ficam isentos de pagamento
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de multa eleitoral por ausência ao pleito, alistamento tardio ou cancelamento de título eleitoral,
desde que realizarem procedimento de Requerimento de Alistamento Eleitoral - RAE, nas
modalidades alistamento, revisão ou transferência;
Art. 2º Para a concessão desta isenção, fica o Cartório Eleitoral dispensado de colher
Requerimento de Dispensa de Multa ou Declaração de Insuficiência Econômica;
Art. 3º A dispensa de pagamento de multa eleitoral não abrange aquelas aplicadas em decorrência
de processos judiciais ou administrativos;
Art. 4º Publique-se no átrio do Cartório Eleitoral e no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Art. 5º Encaminhe-se cópia desta Portaria à Câmara de Vereadores, Prefeitura, Secretaria de
Educação do Município de Campo Novo do Parecis, e Secretaria de Estadual de Educação neste
Município, para ciência.
Publique-se. Cumpra-se.
Campo Novo do Parecis - MT, 14/02/2019.
PEDRO DAVI BENETTI
Juiz Eleitoral
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