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ATOS DO PLENO
RESOLUÇÕES
EDITAL Nº 114/2019/CAPJ/SJ.
Para conhecimento das partes interessadas e demais efeitos legais, publica-se a(s) seguinte(s)
Resolução(ões):
1. RESOLUÇÃO N. 2295
Expede instruções para a revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos nos Municípios de
Cotriguaçu, Porto Alegre do Norte, Vila Rica, Santa Rita do Trivelato, Alto Garças, Dom Aquino,
Alto Taquari, Paranaíta, Tapurah, Matupá, Nova Olímpia, Juscimeira e Itiquira.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei;
CONSIDERANDO as disposições insertas no art. 92 da Lei n. 9.504/1997, c/c o art. 58 e seguintes
da Resolução TSE n. 21.538/2003, em consonância com as diretrizes estabelecidas na Resolução
TSE n. 23.440, de 19 de março de 2015 e nos arts. 8º e 9º da Resolução TRE n. 1565/2014 e
alterações posteriores;
CONSIDERANDO ainda o contido no Processo Judicial Eletrônico nº 0600166-07.2019.6.11.0000,
RESOLVE:
DISPOSIÇÃO INICIAL
Art. 1º Esta Resolução disciplina os trabalhos de revisões de eleitorado com coleta biométrica dos
Municípios de Cotriguaçu, Porto Alegre do Norte, Vila Rica, Santa Rita do Trivelato, Alto Garças,
Dom Aquino, Alto Taquari, Paranaíta, Tapurah, Matupá, Nova Olímpia, Juscimeira e Itiquira,
conforme cronograma constante do Anexo I.
Parágrafo único. Além das disposições contidas nesta Resolução, serão observados os termos
constantes das Resoluções TSE n. 21.538/2003, 23.335/2011 e 23.440/2015, da Resolução TRE
n. 1565/2014 com as alterações posteriores, do Provimento CRE n. 4/2015 com as alterações
posteriores, do Provimento CRE n. 3/2016 e, no que couber, do Provimento CRE/MT n. 19/2012.
DOS ELEITORES SUJEITOS À REVISÃO DO ELEITORADO
Art. 2º A revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos será obrigatória a todos os
eleitores em situação regular ou liberada, inscritos nos Municípios relacionados no art. 1º desta
Resolução ou para eles movimentados até 30 (trinta) dias antes do início dos respectivos trabalhos.
§ 1º Os eleitores inscritos ou movimentados para os Municípios relacionados no art. 1º já
submetidos à identificação biométrica estão dispensados do comparecimento à revisão de
eleitorado, desde que atendidos os requisitos de qualidade dos dados biométricos.
§ 2º Os eleitores privados de direitos políticos somente estarão sujeitos à atualização dos dados
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§ 2º Os eleitores privados de direitos políticos somente estarão sujeitos à atualização dos dados
cadastrais após comprovada a cessação do impedimento e regularizada a situação da inscrição.
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 3º A revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos a ser realizada nos Municípios de
Cotriguaçu, Porto Alegre do Norte, Vila Rica, Santa Rita do Trivelato, Alto Garças, Dom Aquino,
Alto Taquari, Paranaíta, Tapurah, Matupá, Nova Olímpia, Juscimeira e Itiquira será presidida pelos
Juízes das Zonas Eleitorais a que pertencem, a quem competirá:
I - publicar o Edital previsto no art. 6º desta Resolução;
II - providenciar, junto ao Tribunal Regional Eleitoral e aos órgãos públicos locais, o quantitativo de
servidores necessário ao atendimento dos eleitores;
III - prover, com auxílio do Tribunal e órgãos públicos locais, a infra-estrutura dos postos de revisão;
IV - definir as estratégias de atendimento ao eleitor, providenciando os meios necessários a sua
execução.
Art. 4º Compete aos Juízes Eleitorais:
I - apreciar os RAEs que lhe forem submetidos durante o procedimento de revisão;
II - realizar as diligências que se fizerem necessárias à confirmação do domicílio ou vínculo dos
requerentes;
III - fechar e transmitir os lotes de RAEs de sua competência, observado o disposto no art. 16
desta Resolução;
IV - autuar e julgar o processo de revisão do eleitorado vinculado à sua circunscrição;
V - adotar as demais providências necessárias para o bom andamento dos trabalhos revisionais.
DOS AUTOS DO PROCESSO DE REVISÃO DO ELEITORADO
Art. 5º O processo de revisão do eleitorado deverá ser autuado observando os parâmetros
descritos no Anexo III desta Resolução.
Parágrafo único. Cópia da presente Resolução deverá ser juntada aos autos de revisão do
eleitorado como peça vestibular.
DO EDITAL CONVOCATÓRIO
Art. 6º O Juiz Eleitoral competente fará publicar, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do
início do processo revisional, edital convocando os eleitores a se apresentarem no(s) posto(s) de
revisão.
Parágrafo único. As datas de início e encerramento do processo de revisão do eleitorado são as
previstas no Anexo I desta Resolução.
Art. 7º O Edital Convocatório deverá conter necessariamente:
I - a ciência aos eleitores de que:
a) estarão obrigados a comparecer, pessoalmente, ao(s) posto(s) de revisão, a fim de confirmarem
suas inscrições ou pedidos de transferência, desde que requeridos dentro do prazo, sob pena de
cancelamento da inscrição, sem prejuízo das sanções cabíveis, se constatada irregularidade;
b) deverão se apresentar munidos de documento de identidade e comprovante de domicílio, e, se
possuírem, do CPF e do título eleitoral ou documento comprobatório da condição de eleitor;
II - a data do início e do término da revisão do eleitorado, observado o cronograma constante do
Anexo I desta Resolução; e
III - o horário de funcionamento do(s) posto(s) de revisão, e seu(s) respectivo(s) endereço(s).
Art. 8º Incumbe ao Cartório Eleitoral providenciar a publicação do Edital Convocatório no Diário da
Justiça Eletrônico (DJE), e, ainda:
I - afixá-lo no átrio do Cartório Eleitoral, em repartições públicas e em locais de acesso ao público
em geral, dele se fazendo ampla divulgação pela imprensa (escrita, falada e televisiva, se houver,
e por quaisquer outros meios de comunicação, sem ônus para a Justiça Eleitoral);
II - encaminhá-lo, por ofício, ao representante do Ministério Público Eleitoral e dos partidos políticos
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II - encaminhá-lo, por ofício, ao representante do Ministério Público Eleitoral e dos partidos políticos
com diretório no Município.
DOS POSTOS DE REVISÃO
Art. 9º O(s) posto(s) de revisão funcionará(ão) em período não inferior a seis horas e nas datas
fixadas em edital, observado o cronograma constante do Anexo I desta Resolução.
§ 1º O atendimento aos sábados, domingos e feriados dependerá de prévia autorização do
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, consideradas as restrições de natureza orçamentária e a
necessidade objetiva dos serviços eleitorais.
§ 2º Para assegurar fluxo compatível com a estrutura disponibilizada, o atendimento diário limitarse-á ao quantitativo de senhas distribuídas, ressalvado o disposto no art. 18, § 1º, desta Resolução.
DO ATENDIMENTO AOS ELEITORES
Art. 10. A Justiça Eleitoral, no momento da atualização dos dados de que cuida esta Resolução,
colherá fotografia (digitalizada) do eleitor e, por meio do leitor óptico, as impressões digitais dos
dez dedos, ressalvada impossibilidade física, e assinatura digitalizada.
Parágrafo único. Serão objeto de registro, no cadastro eleitoral, além dos dados referidos no caput,
o número e a origem do documento de identificação do eleitor, mediante apresentação da
respectiva documentação comprobatória e, quando disponível, seu cadastro de Pessoa Física
(CPF).
Art. 11. Serão utilizadas no Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE), em modelo disponível no
Sistema Elo, as operações de alistamento, revisão, transferência e segunda via, conforme o caso,
observadas as regras fixadas na Resolução TSE n. 21.538, de 14 de outubro de 2003.
§ 1° Fica dispensada a impressão do Requerimento de Alistamento Eleitoral - RAE, exceto quando
colocado em diligência ou indeferido, bem como do espelho de consulta ao cadastro eleitoral, na
forma do art. 1º do Provimento CRE n. 3/2016, de 28 de março de 2016.
§ 2° Ainda que não haja alteração dos dados do eleitor existentes no cadastro na data do
requerimento, será utilizada a operação de revisão, salvo na hipótese do § 3° deste artigo.
§ 3° Será utilizada a operação de segunda via apenas para os eleitores já identificados
biometricamente, desde que as impressões digitais dos dez dedos, a fotografia e a assinatura
digitalizada satisfaçam os requisitos de qualidade exigidos.
§ 4° Os eleitores que possuam dados biométricos coletados que requererem operações de
revisão, transferência ou segunda via, estarão desobrigados de efetuar uma nova coleta, desde
que satisfeitos os requisitos de qualidade exigidos.
§ 5° Para efeito do parágrafo anterior, os eleitores que forem habilitados por código para votar,
serão notificados pelo presidente da mesa receptora de votos para comparecimento ao Cartório
Eleitoral, a fim de regularizar a situação de seus dados cadastrais e biométricos.
§ 6° Comprovada, perante a Justiça Eleitoral, a cessação de causa de restrição aos direitos
políticos, na forma do art. 52 da Resolução TSE n. 21.538, de 14 de outubro de 2003, e
regularizada a respectiva inscrição que figurar no cadastro eleitoral em situação de suspensão, o
Juízo Eleitoral convocará o interessado para comparecimento ao Cartório, visando à coleta de
fotografia, impressão digital dos dez dedos e assinatura digitalizada.
Art. 12. Os documentos a serem apresentados pelo eleitor durante a revisão do eleitorado com
coleta de dados biométricos são os seguintes:
I - a via original de um dos seguintes documentos de comprovação da identidade:
a. carteira de identidade (RG);
b) carteira de identidade emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício
profissional (OAB, CREA, CONFEA, CRP, entre outras);
c) carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
d) certidão de nascimento ou casamento, extraída do Registro Civil;
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d) certidão de nascimento ou casamento, extraída do Registro Civil;
e) carteira Nacional de Habilitação (CNH);
f) passaporte;
g) instrumento público do qual se infira, por direito, ter o requerente a idade mínima de 16
(dezesseis) anos, e do qual constem, também, os demais elementos necessários à sua
qualificação.
II - comprovante de domicílio eleitoral, observadas as disposições constantes no art. 65 da
Resolução TSE n. 21.538/2003 e no Provimento CRE/MT n. 19, de 19 de dezembro de 2012.
III - certificado de quitação do serviço militar, para os eleitores do sexo masculino.
§ 1º O cidadão que exibir o passaporte modelo novo (azul) deverá apresentar, conjuntamente,
outro documento oficial, para qualquer operação, haja vista ausência de dados sobre filiação.
Quanto à CNH, a falta de informação sobre a nacionalidade demandará comprovação dessa
condição mediante apresentação de outros documentos, apenas para a operação de alistamento,
uma vez que, nas demais, o requisito já teria sido comprovado em oportunidade anterior.
§ 2º O certificado de quitação com o serviço militar deverá ser exigido dos eleitores do sexo
masculino, a partir de 1º de julho do ano em que completar 18 (dezoito) anos. A obrigação militar
subsiste até 31 de dezembro do ano em que o interessado completar 45 anos. Após essa data não
é mais exigível (art. 5º da Lei n. 4.375/1964).
§ 3º É necessária a comprovação de domicílio nas operações de revisão, inclusive.
Art. 13. Os eleitores que estejam impedidos de obter quitação eleitoral em decorrência de
restrições que não afetem o exercício do voto serão admitidos à revisão de eleitorado e estarão
habilitados à formalização de Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE) e à coleta de dados
biométricos.
§ 1º Constituem, para os fins do disposto no caput, restrições à quitação eleitoral não impeditivas
do exercício do voto:
I - irregularidades na prestação de contas (códigos de ASE 230, motivo/forma 1 e 2 e 272, motivo
/forma 2);
II - multas aplicadas por decisão definitiva da Justiça Eleitoral e não remitidas (código de ASE 264);
III - inabilitação para o exercício de função pública (código ASE 515).
§ 2º Excluem-se da previsão constante deste artigo as restrições decorrentes de ausência de
comparecimento às urnas (código de ASE 094) e do não atendimento a convocações para auxiliar
os trabalhos eleitorais (código de ASE 442), em relação às quais se impõe prévia quitação dos
débitos correspondentes ou dispensa de recolhimento das multas, em razão de insuficiência
econômica do eleitor.
§ 3º Na hipótese descrita no caput, o Sistema Elo possibilitará o processamento da operação
àqueles que a requererem, de forma a impedir o cancelamento de sua inscrição ao final dos
trabalhos revisionais, vedando, em razão da ausência de quitação com a Justiça Eleitoral
(Resolução TSE n. 21.538, de 14 de outubro de 2003, art. 26), a inativação dos débitos registrados
no cadastro e a emissão do título de eleitor.
Art. 14. Encerrado o período de revisão e efetivado o cancelamento no cadastro, fica autorizado o
deferimento de novo alistamento quando o eleitor com inscrição cancelada automaticamente pelo
sistema em decorrência de duplicidade ou pluralidade (código ASE 027), por força de óbito (código
ASE 019), de ausência às urnas nos três últimos pleitos (código ASE 035) ou da revisão de
eleitorado (código ASE 469), figurar em uma ou mais das situações descritas no § 1º do art. 13
desta Resolução.
Parágrafo único. A autorização prevista no caput exigirá:
I - a prévia comprovação de domicilio eleitoral pelo requerente;
II - o comando do código ASE 450 (cancelamento - sentença de autoridade judiciária), com motivo
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II - o comando do código ASE 450 (cancelamento - sentença de autoridade judiciária), com motivo
/forma 4, para as inscrições canceladas em nome do eleitor; e
III - o comando do código ASE correspondente à causa de restrição à quitação eleitoral no histórico
da nova inscrição, aplicando-se a vedação de emissão de título de eleitor e, quando for o caso, a
ressalva contida na parte final do § 3º do art. 13 desta Resolução.
Art. 15. Não serão utilizados, para as revisões de eleitorado de que cuida esta Resolução, os
cadernos previstos no art. 61 da Resolução TSE n. 21.538, de 14 de outubro de 2003, servindo as
assinaturas digitalizadas ou apostas no formulário RAE e no respectivo protocolo de entrega de
título eleitoral (PETE) como comprovante de comparecimento do eleitor.
Art. 16. Os lotes de Requerimentos de Alistamento Eleitoral (RAE) deverão ser fechados
diariamente e enviados, no máximo, até o 5º (quinto) dia útil seguinte.
Parágrafo único. Os dados biométricos deverão ser transmitidos diariamente.
Art. 17. O Chefe de Cartório é responsável pela verificação diária dos relatórios de pendências
biométricas extraídos do Sistema Elo.
Parágrafo único. Detectada pendência quanto à fotografia, as impressões digitais e/ou à
assinatura, o eleitor deverá ser convocado para nova coleta.
Art. 18. Os trabalhos revisionais encerrar-se-ão no horário e data fixados no edital de que trata o
art. 7º desta Resolução.
§ 1º Existindo, na ocasião do encerramento dos trabalhos, eleitores aguardando atendimento, será
providenciada a distribuição de senhas aos presentes ou adotado outro mecanismo de controle,
recolhendo-se, necessariamente, os respectivos títulos eleitorais para que sejam admitidos à
revisão, a qual se processará observada a ordem numérica das senhas ou o critério previamente
definido para o atendimento.
§ 2º A prorrogação do prazo estabelecido no edital para a realização da revisão, se necessária,
deverá ser requerida pelo Juiz Eleitoral, em ofício fundamentado, dirigido à Presidência do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, com antecedência mínima de cinco dias da data do
encerramento do período estipulado no edital.
DOS PROCEDIMENTOS FINAIS DA REVISÃO DE ELEITORADO
Art. 19. Exaurido o prazo estabelecido para o comparecimento do eleitorado, o Cartório Eleitoral
juntará aos autos, no prazo de 3 (três) dias, relatório de inscrições passíveis de cancelamento e
relatório sintético das operações de RAE realizadas, extraídos do Sistema ELO.
Parágrafo único. Concluída a providência descrita no caput, será imediatamente aberta vista dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, pelo prazo de 3 (três) dias.
Art. 20. O Juiz Eleitoral determinará, após a manifestação do representante do Ministério Público
Eleitoral, o cancelamento das inscrições pertencentes aos eleitores que não comparecerem à
revisão.
§ 1º Não serão canceladas, nos termos do disposto no caput, as inscrições:
I - que, no período de abrangência da revisão de eleitorado, tenham sido submetidas a operações
de transferência, regularmente deferidas e processadas;
II - que figurarem no cadastro com situação de suspensão;
III - atribuídas a eleitores descritos no § 1° do art. 2° desta Resolução;
IV - que tiverem registrado em seu histórico no cadastro eleitoral o código ASE 396, motivo/forma
4, alusivo a deficiência que impossibilite ou torne extremamente oneroso o cumprimento das
obrigações eleitorais;
§ 2º O cancelamento das inscrições de que trata o caput somente será efetivado no sistema após a
homologação da revisão pelo órgão plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

§ 3º O Juiz Eleitoral adotará as medidas legais cabíveis quanto às inscrições consideradas
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§ 3º O Juiz Eleitoral adotará as medidas legais cabíveis quanto às inscrições consideradas
irregulares, situações de duplicidade ou pluralidades e indícios de ilícito penal a exigir apuração.
Art. 21. A sentença de cancelamento deverá ser prolatada no prazo máximo de 10 (dez) dias
contados da data do retorno dos autos do Ministério Público Eleitoral.
§ 1° A sentença relacionará, em seu bojo, todas as inscrições que serão canceladas no Município.
§ 2° A publicação da sentença se dará no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), no prazo de 24 horas.
§ 3º Da decisão do Juiz Eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso,
sem efeito suspensivo, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação da sentença no DJE,
aplicáveis as disposições do art. 257 do Código Eleitoral.
§ 4° O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público Eleitoral, por delegado de partido ou
pelo próprio eleitor.
§ 5º O recurso especificará a inscrição questionada, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias ensejadoras da alteração pretendida.
§ 6º Antes da remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, o Juiz Eleitoral
exercerá o juízo de retratação, mantendo ou reformando suas decisões.
§ 7º Os recursos interpostos deverão ser remetidos, em autos apartados, à Presidência do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Art. 22. Após o prazo recursal, havendo ou não interposição de recurso, o Juiz Eleitoral deverá
elaborar, no prazo de 3 (três) dias, minucioso relatório, juntando-o aos autos do processo de
revisão e remetendo-os imediatamente à Corregedoria Regional Eleitoral.
Art. 23. Apreciado o relatório e ouvido o Procurador Regional Eleitoral no prazo de 3(três) dias, o
Corregedor Regional Eleitoral:
I - indicará as providências a serem tomadas, se verificar a existência de vícios comprometedores
da validade ou da eficácia dos trabalhos;
II - submetê-lo-á à apreciação do órgão plenário do Tribunal Regional Eleitoral, se entender pela
regularidade dos trabalhos revisionais para sua homologação.
III - Em Município com eleitorado superior a 100.000 (cem mil) eleitores, verificando-se o não
comparecimento de quantitativo que ultrapasse 20% (vinte por cento) do total de convocados para
o procedimento, poderá o Corregedor Regional, presentes circunstâncias peculiares que impeçam
o adequado atendimento das demandas de regularização das inscrições que vierem a ser
canceladas, indicar ao respectivo tribunal a não homologação dos trabalhos.
Art. 24. Após a apreciação do órgão plenário, os autos serão imediatamente encaminhados à
Corregedoria Regional Eleitoral, que fará o registro da data de homologação da revisão do
eleitorado no Sistema ELO.
Parágrafo único. Realizadas as anotações descritas no caput, a Corregedoria Regional Eleitoral
comunicará imediatamente o Juízo Eleitoral de origem, o qual providenciará que todas as
inscrições eleitorais canceladas sejam processadas no Sistema ELO, mediante o lançamento do
código ASE 469.
DO ATENDIMENTO AOS ELEITORES APÓS O PERÍODO DE REVISÃO DE ELEITORADO
Art. 25. Os eleitores que procurarem os Cartórios Eleitorais dos Municípios submetidos a revisões
de eleitorado no período compreendido entre o término do prazo para confirmação do domicílio
eleitoral e o efetivo cancelamento das respectivas inscrições no cadastro deverão ser orientados a
solicitar a formalização de Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE), com operação de revisão,
instruindo o pedido com a documentação necessária à sua apreciação e ao deferimento da
respectiva operação.
§ 1º O processamento dos requerimentos de que trata o caput deste artigo será suspenso pelo
Sistema Elo, mediante a inclusão da operação em banco de erros, com a mensagem "OPERAÇÃO
NÃO EFETUADA - REVISÃO DE ELEITORADO - PRAZO ULTRAPASSADO", até que ocorra a
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 EFETUADA - REVISÃO DE ELEITORADO - PRAZO ULTRAPASSADO", até que ocorra a
atualização do cancelamento no cadastro (código ASE 469).
§ 2º Concluídos os procedimentos para cancelamento das inscrições, o Cartório Eleitoral deverá
providenciar o fechamento do banco de erros e submeter os documentos a novo processamento, a
partir do qual as operações requeridas serão efetivadas no cadastro eleitoral.
DOS RECURSOS HUMANOS
Art. 26. As atividades relacionadas com a formalização do Requerimento de Alistamento Eleitoral RAE ficarão sob a responsabilidade dos servidores do quadro permanente da Justiça Eleitoral, dos
cedidos e dos requisitados ordinária, ou extraordinariamente.
Parágrafo único. As equipes serão complementadas com auxiliares técnicos e estagiários,
supervisionados pelo Juiz Eleitoral e pelo Chefe de Cartório, para os serviços e as rotinas de apoio
às atividades revisionais.
Art. 27. Poderão ser requisitados servidores além do limite estabelecido no art. 5º da Resolução
TSE n. 23.484/2016, pelo prazo máximo e improrrogável de seis meses, dispensada autorização
específica do Tribunal Superior Eleitoral (art. 6º da Resolução TSE n. 23.484/2016).
Art. 28. O Tribunal Regional Eleitoral, por intermédio de sua Presidente, poderá requisitar
diretamente dos órgãos públicos locais os servidores necessários à completude do quadro dos
Cartórios Eleitorais que realizarão os trabalhos de coleta de dados biométricos.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 29. Eventuais defeitos ou a não recepção dos arquivos de impressões digitais, fotografia ou
assinatura digitalizada no banco de dados do cadastro eleitoral não impedirão o exercício do voto
pelo eleitor, o qual será oportunamente convocado para a regularização das pendências
verificadas, sem prejuízo da apuração de responsabilidades pela Corregedoria Regional Eleitoral.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, as folhas de votação exibirão, no espaço destinado à
fotografia, a expressão "FOTO INDISPONÍVEL".
Art. 30. Nos títulos eleitorais expedidos em decorrência da utilização da sistemática de coleta de
dados biométricos constará a expressão "IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA".
Art. 31. À Coordenadoria de Sistemas Eleitorais incumbirá apurar, no máximo a cada cinco dias, o
fluxo de atendimento dos eleitores, encaminhando relatório circunstanciado, ordenado por
Município e Zona Eleitoral, aos respectivos Juízes e à Corregedoria Regional Eleitoral.
Art. 32. A fiscalização dos trabalhos será realizada pelo Ministério Público Eleitoral que oficiar
perante o Juízo Eleitoral, bem como pelos Partidos Políticos com representação no Município.
Art. 33. A Corregedoria Regional Eleitoral exercerá supervisão, orientação e fiscalização direta do
exato cumprimento das instruções pertinentes aos trabalhos de revisão de eleitorado.
Art. 34. A Assessoria de Comunicação Social - ASCOM do Tribunal Regional Eleitoral ficará
responsável pela coordenação das ações de divulgação dos trabalhos de revisão de eleitorado de
que cuida esta resolução.
Art. 35. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos vinte e dois dias do mês de
maio do ano de dois mil e dezenove.
Desembargador Gilberto Giraldelli - Presidente.
Desembargadora Marilsen Andrade Addário - Vice-Presidente em substituição.
Doutor Ricardo Gomes de Almeida - Juiz Membro.
Doutora Vanessa Curti Perenha Gasques - Juíza Membro.
Doutor Antônio Veloso Peleja Júnior - Juiz Membro.
Doutor Mário Roberto Kono de Oliveira - Juiz Membro substituto.
Doutor Jackson Francisco Coleta Coutinho - Juiz Membro substituto.
ANEXO I
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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ANEXO I
MUNICÍPIO

INÍCIO

ENCERRAMENTO

COTRIGUAÇU

01/07/2019

30/09/2019

PORTO ALEGRE DO NORTE

01/07/2019

30/09/2019

VILA RICA

01/07/2019

30/09/2019

ALTO GARÇAS

04/07/2019

06/09/2019

DOM AQUINO

12/07/2019

06/09/2019

ALTO TAQUARI

12/07/2019

13/09/2019

PARANAÍTA

18/07/2019

20/09/2019

TAPURAH

18/07/2019

20/09/2019

MATUPÁ

25/07/2019

25/10/2019

NOVA OLÍMPIA

25/07/2019

25/10/2019

JUSCIMEIRA

02/08/2019

04/10/2019

ITIQUIRA

02/08/2019

04/10/2019

SANTA RITA DO TRIVELATO

08/08/2019

13/09/2019

ANEXO II
Edital Convocatório
Início da Revisão
Encerramento da Revisão
Juntada dos relatórios "Sintético das operações de RAE realizadas" e "Inscrições Passíveis de
Cancelamento" (3 dias)
Vista ao Ministério Público Eleitoral (3 dias)
Prolação da Sentença (10 dias)
Publicação da Sentença no DJE (24 horas)
Término do Prazo Recursal (3 dias)
Recurso
Elaboração do Relatório Final (3 dias)
Autuação em apartado
Corregedoria Regional Eleitoral
TRE/MT
Procuradoria Regional Eleitoral (3 dias)
Diligências
Homologação
Lançamento no ELO
Baixa dos autos ao Juízo Eleitoral
Efetivação do Cancelamento
Arquivamento
ANEXO III
TIPO DE PARTE
INTERESSADO

PARTE
48 ª ZONA ELEITORAL Cotriguaçu/MT*

OBSERVAÇÕES
Digitar a Zona Eleitoral no
formato: "ZZª Zona Eleitoral Município/MT"

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Digitar o Município onde haverá

Cotriguaçu*

revisão do eleitorado.

* Município e Zona Eleitoral utilizados apenas como exemplo
CLASSE

PA - Processo administrativo

M

PROCESSO

MMEIO

ADMINISTRATIVO

PROCESSUAL

Escolher a opção no sistema.
Na

"REVISÃO DE
AASSUNTO

A

ELEITORADO - COLETA

ASSUNTO

DE DADOS
BIOMÉTRICOS"

janela

assuntos
campo

"selecionar

processuais",
"adicional",

no

digitar:

"REVISÃO DE ELEITORADO
-

COLETA

DE

DADOS

BIOMÉTRICOS"
PEDIDO

PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS

Escolher a opção no sistema.

Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos vinte e três dias do mês
de maio do ano dois mil e dezenove.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

EDITAIS
PUBLICAÇÃO DE EDITAL 112/2019
Para conhecimento das pessoas interessadas e demais efeitos legais publica-se a(s) seguinte(s)
decisão(ões) monocrática(s) proferida(s) em sede de Recurso Especial, conforme processo(s)
abaixo (Lei nº 11.419/2006, art. 4º, § 2º):
1) PROCESSO Nº 37382 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 77.436/2016
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Captação Ilícita de Sufrágio - Captação ou Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de Campanha
Eleitoral - Abuso - De Poder Econômico - Abuso - De Poder Político/Autoridade - VILA BELA DA
SANTÍSSIMA TRINDADE/MT - 25ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): ANDERSON GLÁUCIO DE ANDRADE
ADVOGADA(S): CARINA CRISTINA FRANÇA SOARES - OAB: 17.659/MT
ADVOGADO(S): JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JUNIOR - OAB: 4.636/MT GIOVANE SANTIN OAB: 24.541/B/MT ALINOR SENA RODRIGUES - OAB: 11453/MT
RECORRENTE(S): MARCIA VIVIANE FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO(S): ALINOR SENA RODRIGUES - OAB: 11.453/MT
ADVOGADA(S): CARINA CRISTINA FRANÇA SOARES - OAB: 17.659/MT
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO "O PROGRESSO NÃO PODE PARAR"
ADVOGADO(S): ALINOR SENA RODRIGUES - OAB: 11.453/MT
ADVOGADA(S): CARINA CRISTINA FRANÇA SOARES - OAB: 17.659/MT
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO "VAMOS JUNTOS POR VILA BELA"
ADVOGADO(S): JOSÉ ANTÔNIO ROSA - OAB: 5.493./MT LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB:
7.860/MT ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - OAB: 18.100./MT ANDRÉ HENRIQUE BARBOSA
DA SILVEIRA - OAB: 15.333/MT
RECORRENTE(S): WAGNER VICENTE DA SILVEIRA
ADVOGADO(S): JOSÉ ANTÔNIO ROSA - OAB: 5.493./MT LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB:
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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ADVOGADO(S): JOSÉ ANTÔNIO ROSA - OAB: 5.493./MT LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB:
7.860/MT ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - OAB: 18.100./MT ANDRÉ HENRIQUE BARBOSA
DA SILVEIRA - OAB: 15.333/MT
RECORRENTE(S): JACOB ANDRÉ BRINGSKEN
ADVOGADO(S): JOSÉ ANTÔNIO ROSA - OAB: 5.493./MT LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB:
7.860/MT ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - OAB: 18.100./MT ANDRÉ HENRIQUE BARBOSA
DA SILVEIRA - OAB: 15.333/MT
RECORRIDO(S): ANDERSON GLÁUCIO DE ANDRADE
ADVOGADA(S): CARINA CRISTINA FRANÇA SOARES - OAB: 17.659/MT
ADVOGADO(S): JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JUNIOR - OAB: 4.636/MT GIOVANE SANTIN OAB: 24.541/B/MT
RECORRIDO(S): MARCIA VIVIANE FERNANDES DA SILVA
ADVOGADA(S): CARINA CRISTINA FRANÇA SOARES - OAB: 17.659/MT
ADVOGADO(S): ALINOR SENA RODRIGUES - OAB: 11.453/MT
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO "O PROGRESSO NÃO PODE PARAR"
ADVOGADA(S): CARINA CRISTINA FRANÇA SOARES - OAB: 17.659/MT
ADVOGADO(S): ALINOR SENA RODRIGUES - OAB: 11.453/MT
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO "VAMOS JUNTOS POR VILA BELA"
ADVOGADO(S): ANDRÉ HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - OAB: 15.333/MT ALEXANDRE
VARNEI RODRIGUES - OAB: 18.100./MT LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB: 7.860/MT JOSÉ
ANTÔNIO ROSA - OAB: 5.493./MT
RECORRIDO(S): WAGNER VICENTE DA SILVEIRA
ADVOGADO(S): ANDRÉ HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - OAB: 15.333/MT ALEXANDRE
VARNEI RODRIGUES - OAB: 18.100./MT LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB: 7.860/MT JOSÉ
ANTÔNIO ROSA - OAB: 5.493./MT
RECORRIDO(S): JACOB ANDRÉ BRINGSKEN
ADVOGADO(S): ANDRÉ HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - OAB: 15.333/MT ALEXANDRE
VARNEI RODRIGUES - OAB: 18.100./MT LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB: 7.860/MT JOSÉ
ANTÔNIO ROSA - OAB: 5.493./MT
RELATOR: Doutor JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
Vistos etc. Trata-se de recurso especial eleitoral interposto por ANDERSON GLÁUCIO DE
ANDRADE, em face do acórdão 26742, integrado pelo de acórdão 27136, assim ementados:
ACÓRDÃO 26742: RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CAPTAÇÃO OU GASTO ILÍCITO DE RECURSOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ABUSO DE
PODER POLÍTICO/AUTORIDADE. PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS. ACERVO
PROBATÓRIO FARTO E CONSISTENTE. CONDUTA VEDADA E ABUSO DE PODER POLÍTICO
RECONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DOS INVESTIGANTES. CASSAÇÃO
DOS REGISTROS DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE E MAJORAÇÃO DA MULTA
APLICADA AO GESTOR PÚBLICO. RECURSO DOS INVESTIGADOS. PARCIAL PROVIMENTO.
DIMINUIÇÃO DA MULTA APLICADA À ENTÃO CANDIDATA A VICE-PREFEITA. MERA
BENEFICIÁRIA.
1. Abuso de poder político do candidato à reeleição que, em pleno período eleitoral, utiliza várias
maquinas e caminhões da prefeitura em favor de diversas famílias, em manifesto desvio de
finalidade, enseja cassação do registro de candidatura e inelegibilidade, face à gravidade dos
fatos, reconhecida pelas circunstâncias do caso concreto; 2. Caracterizada conduta vedada com
potencial flagrante de desequilibrar o pleito, máxime diante das circunstâncias extraídas do caso
concreto, deve a multa aplicada ao gestor ser majorada, bem como cassado seu registro de
candidatura; 3. Não há juridicidade em aplicar multa acima do mínimo legal, por conduta vedada, a
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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concreto, deve a multa aplicada ao gestor ser majorada, bem como cassado seu registro de
candidatura; 3. Não há juridicidade em aplicar multa acima do mínimo legal, por conduta vedada, a
candidata à vice-prefeita, que, pelas provas dos autos, não praticou nenhuma conduta ilícita,
estando apenas na posição de beneficiária; 4. Provimento parcial dos recursos. ACÓRDÃO 27136:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CAPTAÇÃO OU GASTO ILÍCITO DE
RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
ABUSO DE PODER POLÍTICO/AUTORIDADE. CONTRADIÇÃO. MISSÃO. OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. A interposição de embargos para integrar sentença ou acórdão
pressupõe a existência de contradição, omissão ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do novo
Estatuto Processual Civil, o que não ocorre no caso. 2. Nítido propósito de rediscussão da matéria
de fundo enfrentada na ação, finalidade para a qual o recurso não está autorizado. 3. Embargos
rejeitados. Com esteio no art. 121, § 4º, inciso I, da Constituição Federal e art. 276, inc. I, alínea
"a", do Código Eleitoral, alega o recorrente, em síntese, que o acórdão ora combatido teria violado
os arts. 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil, o art. 275 do Código Eleitoral, além do art. 73,
inciso II e § 10, da Lei nº 9.504/97 e do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90. Sustenta que "houve
deliberada omissão quanto aos limites concedidos pela legislação municipal para a realização de
obras em propriedades privadas, de forma ordinária e rotineira, cujas ações se estenderam por
toda a gestão do recorrente". Acresce que "o v. acórdão se omitiu quanto à realidade fática mais
comezinha: O reparo das vias não pavimentadas na maioria das vezes exige a aplicação de aterro
e cascalho, conforme recomendações técnicas constantes dos autos, produzidas pelo Poder
Executivo Estadual". Ressalta que "a omissão e contradição do v. acórdão restou mais evidente
quando afirma que a lei municipal autoriza a execução de `reparos com maquinários nas estradas
de acesso aos sítios, mas conclui que seria vedada a execução de serviços dentro das
propriedades". Afirma que "ao deixar de enfrentar adequadamente os fatos e provas especificados
nos embargos de declaração, o v. acórdão violou frontalmente o artigo 275 do Código Eleitoral
conjugado com o artigo 1022 do Código de Processo Civil, pois não enfrentou todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador".
Aduz que "ao jugar os aclaratórios, invocando o artigo 1013 do Código de Processo Civil, o
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso concluiu que `em nenhum momento, nas razões
recursais, o recorrente sustentou a insubsistência da conduta vedada, ao passo que sua linha
defensiva constituiu predominantemente em desqualificar a proporção da pena pecuniária, única
sanção aplicada na ocasião. Em razão disso, o mérito recursal ficou adstrito à matéria
efetivamente impugnada pelo embargante, de acordo com o princípio do tantum devolutum
quantum apellatum". Complementa que "daí que ao assim concluir o v. acórdão incorreu em
violação direta ao artigo 1013 do Código de Processo Civil porque não há como discutir a
qualificação jurídica dos fatos, inclusive para possível caracterização não apenas de conduta
vedada, mas de abuso de poder político, sem analisar toda a matéria fática, incluindo neste
capítulo, por razões óbvias, a subsistência ou não da suposta conduta". Assevera que "o Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso manteve a conclusão de que há conduta vedada e abuso de
poder político porque `as condutas vedadas previstas no art. 73 da lei n. 9.504/97, para se
caracterizarem, independem de comprovação de que o ato respectivo tinha finalidade eleitoreira".
Argumenta que "contudo, há evidente violação ao artigo 73, inciso II, e § 10, da Lei n. 9.504/97; e
artigo 22 da Lei Complementar 64/90 quando há finalidade eleitoreira no ato impugnado. Ou seja, a
finalidade eleitoreira é elemento essencial para o reconhecimento do abuso do poder político na
seara eleitoral". Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso especial
eleitoral, para que "seja (i) restabelecida a vigência do artigo 275 do Código Eleitoral e artigo 1022
do Código de Processo Civil, anulando-se o acórdão recorrido, a fim de que seja [sic]
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do Código de Processo Civil, anulando-se o acórdão recorrido, a fim de que seja [sic]
adequadamente analisados os embargos de declaração apresentado; (ii) restabelecida a vigência
do artigo 1013 do Código de Processo Civil, impondo a devolução do feito ao Tribunal Regional de
origem, para que haja ampla análise dos fatos e provas, afastando-se a presunção de que a parte
a que se atribui a conduta ilícita teria se conformado com estes; ou (iii) restabelecida a vigência do
artigo 73, inciso II, e § 10, da Lei n. 9.504/97; e artigo 22 da Lei Complementar 64/90, afastando-se
a penalidade de inelegibilidade imposta ao recorrente". É o sucinto relato das teses e pedidos
recursais. Fundamento e decido. Inicialmente cumpre atestar que o recurso é tempestivo (certidão
de fl. 525) e está subscrito por advogados com procuração nos autos (fls. 532), estando presentes
os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos necessários ao seu conhecimento. No mérito,
porém, não merece prosseguimento. As hipóteses de cabimento de recurso especial eleitoral
encontram-se previstas no art. 121, § 4º, incs. I e II, da Constituição Federal, bem ainda, no art.
276, inc. I, alíneas "a" e "b", do Código Eleitoral, in verbis: Art. 121. Lei complementar disporá
sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. [...]
§ 4º Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando: I - forem
proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei; II - ocorrer divergência na
interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais; Art. 276. As decisões dos Tribunais
Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe recurso para o Tribunal
Superior: I - especial: a) quando forem proferidas contra expressa disposição de lei; b) quando
ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais.
Não vislumbro as alegadas omissão e contradição do acórdão recorrido, no que tange ao uso de
aterro e cascalho no reparo das vias não pavimentadas e a execução de serviços dentro de
propriedades privadas, eis que tais pontos foram abordados e fundamentados no voto condutor da
decisão combatida. Vejamos:
Sobre a acusação de conduta vedada decorrente da doação de cascalho e aterro a munícipes,
aliado ao uso de máquinas da prefeitura para levar os materiais até a propriedade dos
beneficiários, apurou-se no feito, durante a instrução, que entre 14 [quatorze] e 20 [vinte] famílias
foram beneficiadas com irregularidade. A lei eleitoral excepciona a vedação de distribuição de bens
e benefícios em ano eleitoral somente nos casos de calamidade pública, de estado de emergência
ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior
[art. 73, § 10], o que, às veras, não foi o caso dos autos. Por outro lado, na espécie, além da
conduta vedada, ocorreu também, de forma entrelaçada, abuso de poder político. A Lei Municipal
na qual se apegaram os investigados para legitimar a prática [Lei nº 844, de 23/6/2009] aduz [fl.
89]: [...] Art. 1º. Fica o poder público municipal autorizado a efetuar reparos com maquinários nas
estradas de acesso aos sítios de pequenos produtores do município de Vila Bela da Santíssima
Trindade. Art. 2º. Será obedecida a ordem de Glebas, pelo início das propriedades, não podendo
ser efetuados serviços aleatórios, sem seguir uma sequência lógica, para evitar discriminações aos
pequenos produtores. Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as
disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS.
TRINDADE, ESTADO DE MATO GROSSO, AOS VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE JUNHO DE
DOIS MIL E NOVE. Vê-se, pois, que se não há ilegalidade no fato do prefeito autorizar o uso de
máquinas da prefeitura para efetuar reparos em estradas que dão acesso a sítios localizados em
glebas rurais do município, a lei não autoriza a doação, aos respectivos proprietários, de materiais
- cascalho e aterro - extraídos, tampouco legitima o uso do bem público [tratores] dentro das
propriedades para os fins retratados. Resta claro, na hipótese, que houve flagrante desvio de
finalidade na conduta comprovada, pois a lei, ao passo que autoriza atividade específica através
da força destes maquinários, foi utilizada de forma eleitoreira e abusiva, objetivando beneficiar
pessoas de forma aleatória e em período eleitoral crítico, o que, por óbvio, traria simpatia da
comunidade ao candidato à reeleição. Comprovou-se nos autos, de modo inequívoco, pelas
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pessoas de forma aleatória e em período eleitoral crítico, o que, por óbvio, traria simpatia da
comunidade ao candidato à reeleição. Comprovou-se nos autos, de modo inequívoco, pelas
declarações das testemunhas ouvidas em juízo [fl. 181], corroboradas pelas fotografias de fls. 20
/33 e o farto material obtido no dvd de fl. 34, que máquinas e caminhões da prefeitura carregaram
aterro e cascalho em benefício de particulares em diversas glebas rurais, a saber: Seringal,
Antonieta, Guaporé e Ritinha. Assim, não há que se falar em violação dos arts. 275 do Código
Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, já que as aludidas teses, conforme excerto acima,
foram devidamente enfrentadas e não há qualquer contradição na decisão objurgada. Ademais,
não merece prosperar a tese de que o acórdão vergastado ofendeu ao art. 1.013 do Código de
Processo Civil por ter assentado que "em nenhum momento, nas razões recursais, o recorrente
sustentou a insubsistência da conduta vedada". Da leitura da peça recursal constante das fls. 339
/349, extrai-se que o recorrente insurgiu-se somente quanto à aplicação da multa e da reincidência.
Devidamente intimado a contrarrazoar o recurso da parte contrária, em que, em síntese, buscou-se
a reforma da decisão de 1º grau, a fim de cassar os registros dos requeridos e declará-los
inelegíveis, o recorrente quedou-se inerte, de modo que não foi devolvida à Corte Regional a
matéria relativa à efetiva prática de conduta vedada a agente público em campanha eleitoral por
ausência de impugnação de sua ocorrência, restringindo-se, ambos os recursos interpostos, às
sanções aplicáveis. Por fim, não procede o argumento de que a decisão atacada afrontou os arts.
73, inciso II e § 10, da Lei nº 9.504/97 e 22 da Lei Complementar nº 64/90, ao assentar que "as
condutas previstas no art. 73 da lei n. 9.504/97, para se caracterizarem, independem de
comprovação de que o ato respectivo tinha finalidade eleitoreira". Primeiramente, há de se
destacar que a sentença de primeira instância foi mantida no que se refere à improcedência da
captação ilícita de sufrágio prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/97, especificamente por ausência
de comprovação de finalidade eleitoreira na prática da conduta vedada, conforme destacou o
Relator em seu voto condutor: Conforme se vê, a sentença, aqui adotada como razões de decidir
na parte transcrita, contrasta ponto a ponto as provas amealhadas no curso da instrução
processual com a imputação de captação ilícita de sufrágio constante da inicial, transcrevendo
longos depoimentos, com análise minuciosa de cada um deles, ocasião em que concluiu,
acertadamente, não ter ficado provado um dos elementos essenciais para a condenação por
captação ilícita de sufrágio [Art. 41-A da lei 9.504/97], qual seja, o condicionamento da vantagem
ao voto, ainda que implicitamente. Ocorre que, para a caracterização de conduta vedada, basta a
comprovação de sua prática, pois o art. 73 da Lei nº 9.504/97 não exige a finalidade eleitoreira, já
que tal dispositivo estampa regra objetiva necessariamente sancionada com multa. Para a
aplicação da sanção de cassação do registro ou do diploma, no entanto, deve-se levar em
consideração o potencial da conduta vedada afetar o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a
igualdade de chances na disputa eleitoral. Nesse sentido é a jurisprudência do TSE: DIREITO
ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO.
ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
ROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. [...] 2. O bem jurídico tutelado pelo art. 73 da Lei nº
9.504/1997 é a igualdade de chances entre os candidatos, a legitimidade e o equilíbrio do pleito
eleitoral. O legislador previu a possibilidade de aplicação das sanções pecuniária e de cassação do
registro
ou diploma, de forma isolada ou cumulativa, a depender das peculiaridades do caso, em especial
de sua gravidade e do seu potencial de ofender o bem jurídico tutelado, de acordo com os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (Recurso Ordinário nº 129624, Acórdão,
Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE de 25/02/2019) Além disso, no caso em
tela, a conduta vedada resultou também em abuso de poder político, previsto no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90, que não exige pedido explícito de votos para que ocorra. Nos termos do
art. 22, inciso XVI, da Lei Complementar nº 64/90, "para a configuração do ato abusivo, não será
considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das
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art. 22, inciso XVI, da Lei Complementar nº 64/90, "para a configuração do ato abusivo, não será
considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das
circunstâncias que o caracterizam". A gravidade da distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios em período vedado é assente na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AGR MANEJADO
EM 23.5.2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER
POLÍTICO.

CARACTERIZAÇÃO.

VEICULAÇÃO

PUBLICIDADE

AUSÊNCIA.

LITISPENDÊNCIA.

INSTITUCIONAL.

PERÍODO

ISTRIBUIÇÃO

VEDADO.

BENS.

COMPROVAÇÃO.

GRAVIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. Ausente litispendência entre ações eleitorais com
consequências jurídicas distintas. A representação por conduta vedada busca a cassação do
diploma e a aplicação de multa; já a ação de investigação judicial eleitoral, objetiva, além da
cassação de registro ou diploma, a declaração de inelegibilidade do investigado. Precedentes.
2. Assentado pelo Tribunal de origem que as condutas praticadas - distribuição gratuita de
ingressos a beneficiários do programa Bolsa-Família em ano eleitoral e divulgação de propaganda
institucional, em período vedado - afetaram a normalidade e a legitimidade das eleições, a
demonstrar gravidade apta a atrair a aplicação da sanção de inelegibilidade, nos termos do inciso
XIV do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo de Instrumento nº 66985, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber, Publicação: DJE de 21/10
/2016) Forte nesses fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial eleitoral interposto
por ANDERSON GLÁUCIO DE ANDRADE.
Publique-se. Cuiabá, 20 de maio de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI - Presidente
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 23/05/2019.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

ACÓRDÃOS
PUBLICAÇÃO DE EDITAL 113/2019
Para conhecimento das pessoas interessadas, e demais efeitos legais publica-se o(s) seguinte(s)
acórdão(s):
1)ACÓRDÃO Nº 27293
PROCESSO Nº 279-56.2016.6.11.0051 - CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - VEREADOR CUIABÁ/MT - 51ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): EVANDRO DA SILVA
ADVOGADO(S): JOSÉ ROBERTO DE FREITAS CAVALCANTE - OAB: 6825/MT
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PUBLICO ELEITORAL
RELATOR: DOUTOR RICARDO GOMES DE ALMEIDA
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. NOVO JULGAMENTO. NOVA OPORTUNIDADE DE
SANAR AS IRREGULARIDADES APRESENTADAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE TODOS OS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. DIVERGÊNCIA ENTRE AS DOAÇÕES DIRETAS RECEBIDAS
DE OUTROS PRESTADORES DE CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A inércia e inabilidade do prestador de contas, em apresentar documentos saneadores das
irregularidades aferidas nos diversos momentos processuais em que teve possibilidade de fazê-lo,
comprometem a confiabilidade da prestação de contas.
2. No que aproveita, decidiu a Ministra Relatora Luciana Christina Guimarães Lóssio do TSE em
AgR-REspe nº 119-39 que "(...) 2. As contas devem ser desaprovadas quando a ausência de
documentação inviabilizar o seu efetivo controle por parte da Justiça Eleitoral, sobretudo em razão
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documentação inviabilizar o seu efetivo controle por parte da Justiça Eleitoral, sobretudo em razão
da inércia do candidato."(Ac de 15.5.2014 no AgR-REspe nº 11939, rel. Min. Luciana Lóssio)."
3. As falhas são críticas, à medida em que impossibilita a verificação da real escrituração contábil
de campanha, comprometendo a lisura da contabilidade apresentada, pois os documentos em
debate não conferem fidedignidade à real movimentação financeira do candidato.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida. Contas desaprovadas.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuiabá, 15 de maio de 2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI-Presidente
DOUTOR RICARDO GOMES DE ALMEIDA-Relator
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso aos vinte e três dias mês de
maio do ano dois mil e dezenove.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO - EDITAL N. 110/2019
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 Nº 34374 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 77.059/2016
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Cargo Vereador - SANTA TEREZINHA/MT - 16ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): VALDIRON COSTA REIS
ADVOGADO(S): SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - OAB: 18.709/MT
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: Doutor ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
2) PROCESSO Nº 43494 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 23.530/2018
ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - ABUSO - USO INDEVIDO DE MEIO DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL - POR MEIO DE APLICATIVO WHATSAPP - DIAMANTINO/MT - 7ª
ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES
EMBARGANTE(S): MÁRCIO MENDES
ADVOGADO(S): ADEMAR JOSÉ PAULA DA SILVA - OAB: 16.068/MT RODRIGO TERRA
CYRINEU - OAB: 16.169/MT MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRAÇA - OAB: 18.970/MT FELIPE
TERRA CYRINEU - OAB: 20.416/MT
EMBARGANTE(S): LUIZ CARLOS GAINO
ADVOGADO(S): ADEMAR JOSÉ PAULA DA SILVA - OAB: 16.068/MT RODRIGO TERRA
CYRINEU - OAB: 16.169/MT MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRAÇA - OAB: 18.970/MT FELIPE
TERRA CYRINEU - OAB: 20.416/MT
EMBARGANTE(S): JOZENIL COSTA LUBE

ADVOGADO(S): ADEMAR JOSÉ PAULA DA SILVA - OAB: 16.068/MT RODRIGO TERRA
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ADVOGADO(S): ADEMAR JOSÉ PAULA DA SILVA - OAB: 16.068/MT RODRIGO TERRA
CYRINEU - OAB: 16.169/MT MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRAÇA - OAB: 18.970/MT FELIPE
TERRA CYRINEU - OAB: 20.416/MT
EMBARGANTE(S): EDSON DA SILVA
ADVOGADO(S): ADEMAR JOSÉ PAULA DA SILVA - OAB: 16.068/MT RODRIGO TERRA
CYRINEU - OAB: 16.169/MT MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRAÇA - OAB: 18.970/MT FELIPE
TERRA CYRINEU - OAB: 20.416/MT
EMBARGADO(S): EDILSON MOTA SAMPAIO
ADVOGADO(S): DIRCEU TAMANHO - OAB: 5.827/MT
RELATOR: Doutor ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
3) PROCESSO Nº 71272 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 122.005/2016
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - Abuso
- De Poder Político/Autoridade - SOLICITAÇÃO DE URGÊNCIA NA LIBERAÇÃO DE AJUDA DE
CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO - TORIXORÉU/MT - 47ª ZONA ELEITORAL ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): MARIA LÚCIA ROCHA DA SILVEIRA
ADVOGADO(S): SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - OAB: 5.734./MT
ADVOGADA(S): CARLA VENTURINE ESTEVES - OAB: 21.977/MT
ADVOGADO(S): JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS - OAB: 13.560/MT LUCIANO
JUSTINO DA SILVA - OAB: 15.695/MT
ADVOGADA(S): CINTIA DOS ARBUES NERY - OAB: 9.923/MT
ADVOGADO(S): PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - OAB: 20.607-A/MT PAULO
MAYRUNA SIQUEIRA BELÉM - OAB: 15.672/MT RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB: 16.169/MT
MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRAÇA - OAB: 18.970/MT MAURO GOMES PIAUÍ BRASILEIRO
- OAB: 6.633-A/MT
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: Doutor RICARDO GOMES DE ALMEIDA
4) PROCESSO Nº 8260 - CLASSE PC - PROTOCOLO Nº 16.696/2016
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2015 - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT/MT
REQUERENTE(S): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT/MT
ADVOGADO(S): LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB: 5.073/MT
ADVOGADA(S): BÁRBARA FERREIRA DE ARAÚJO - OAB: 20.170/MT
REQUERENTE(S): JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES VIANA, PRESIDENTE NELSON ANTONIO
PAIM, TESOUREIRO (30/11/2013 a 30/11/2015) JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CURVO,
TESOUREIRO (30/11/2015 a 30/11/2017)
RELATOR: Doutor JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
5) PROCESSO Nº 5696 - CLASSE PC - PROTOCOLO Nº 13.287/2015
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
- 2014 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/MT
REQUERENTE(S): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/MT
ADVOGADO(S): JOSÉ ANTÔNIO ROSA - OAB: 5493/MT WALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB: 4.862-A/MT LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB: 7.860/MT EDMILSON VASCONCELOS DE
MORAES - OAB: 8.548/MT LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB: 15.779/MT RANIELE SOUZA
MACIEL - OAB: 23.424-O/MT RAFAEL SOUZA NUNES - OAB: 14.676/MT
REQUERENTE(S): MAURO MENDES FERREIRA - PRESIDENTE ROBERTO CAMPOS CORREA
JÚNIOR - TESOUREIRO
RELATOR: Doutor JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
6) PROCESSO Nº 4907 - CLASSE PC - PROTOCOLO Nº 13.152/2015
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RELATOR: Doutor JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
6) PROCESSO Nº 4907 - CLASSE PC - PROTOCOLO Nº 13.152/2015
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
- 2014 - PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT/MT
REQUERENTE(S): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT/MT
ADVOGADO(S): WILMAR SCHRADER - OAB: 2.923/MT DIETER METZNER - OAB: 4.277/MT
REQUERENTE(S): WILLIAN CÉSAR SAMPAIO - PRESIDENTE DARLAN GUIMARÃES RIBEIRO
- TESOUREIRO
RELATOR: Doutor JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos vinte e três
dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0600095-05.2019.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PETIÇÃO (1338) - PJE nº 0600095-05.2019.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Jurista 1 - Jackson Francisco Coleta Coutinho - em substituição
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: PODE - PODEMOS - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO GROSSO, AUGUSTO
JORGE PEREIRA LEITE, PAULO RICARDO DE CARVALHO REDI, JOSE ANTONIO DOS
SANTOS MEDEIROS, LIDIANE MIEKO YAMAMOTO Advogado do(a) REQUERENTE: TULIANE
PATRICE FRANCHI BARROS - MT14517
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam intimados os interessados de que o processo
em referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará 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, 23 de maio de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0600136-69.2019.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
HABEAS CORPUS (307) - PJE nº 0600136-69.2019.6.11.0000
Origem: Barra do Garças - MT
RELATOR: Vice-Presidente - Desembargadora MARILSEN ADDÁRIO
PARTES DO PROCESSO:
PACIENTE: JAIME RODRIGUES NETO, ANITA XAVIER DA SILVA, COSME ACACIO GOMES
Advogado do(a) PACIENTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - MT19199/O Advogado do(a)
PACIENTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - MT19199/O Advogado do(a) PACIENTE: JUNIO
CESAR COELHO DA SILVA - MT19199/O
IMPETRADO: JUÍZO DA 09ª ZONA ELEITORAL
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam intimados os interessados de que o processo
em referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará 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, 23 de maio 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
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Cuiabá, 23 de maio de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0600162-67.2019.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - PJE nº 0600162-67.2019.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Presidente - Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
PARTES DO PROCESSO:
INTERESSADO: SEÇÃO DE REGISTRO DE MEMBROS E JUÍZOS ELEITORAIS
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam intimados os interessados de que o processo
em referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará 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, 23 de maio de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0601032-49.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601032-49.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Jurista 2 - Ricardo Gomes de Almeida
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ICARO FRANCIO SEVERO DEPUTADO ESTADUAL, ICARO
FRANCIO SEVERO Advogado do(a) REQUERENTE: LEONILDO SEVERO DA SILVA - MT8.783
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam intimados os interessados de que o processo
em referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará 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, 23 de maio de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0601288-89.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601288-89.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Juiz Federal - Vanessa Curti Perenha Gasques
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: ELEICAO 2018 TULIO AURELIO CAMPOS FONTES DEPUTADO ESTADUAL,
TULIO AURELIO CAMPOS FONTES Advogados do(a) REQUERENTE: DANIEL BRETAS
FERNANDES - MT24180/O, SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS - MT15753/O, JOSE RENATO DE

OLIVEIRA SILVA - MT6557/O Advogados do(a) REQUERENTE: DANIEL BRETAS FERNANDES 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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OLIVEIRA SILVA - MT6557/O Advogados do(a) REQUERENTE: DANIEL BRETAS FERNANDES MT24180/O, SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS - MT15753/O, JOSE RENATO DE OLIVEIRA
SILVA - MT6557/O
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam intimados os interessados de que o processo
em referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará 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, 23 de maio de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0600088-13.2019.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PETIÇÃO (1338) - PJE nº 0600088-13.2019.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Jurista 1 - Jackson Francisco Coleta Coutinho - em substituição
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: PODE - PODEMOS - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO GROSSO, MANOEL
COELHO NETO, LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR, JOSE ANTONIO DOS SANTOS
MEDEIROS, LIDIANE MIEKO YAMAMOTO Advogado do(a) REQUERENTE: TULIANE PATRICE
FRANCHI BARROS - MT14517
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam intimados os interessados de que o processo
em referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará 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, 23 de maio de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0601503-65.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601503-65.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Jurista 1 - Jackson Francisco Coleta Coutinho - em substituição
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: ELEICAO 2018 DAMARES DE CASTRO MONTE DEPUTADO ESTADUAL,
DAMARES DE CASTRO MONTE Advogados do(a) REQUERENTE: ROBELIA DA SILVA
MENEZES - MT23212/O, JOSE ANTONIO ROSA - MT005493
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam intimados os interessados de que o processo
em referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará 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, 23 de maio de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

INTIMAÇÕES

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 44-14.2017.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS POLÍTICOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - ANO 2016 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL/MT
REQUERENTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL/MT
Advogado: Rafael José de Almeida - OAB: 12106/Mt
REQUERENTE: VALDEMIR CASTILHO SOARES - PRESIDENTE (10/10/2015 A 21/03/2016)
REQUERENTE: WILSON NONATO SILVA - PRESIDENTE (21/03/2016 A 10/01/2017)
REQUERENTE: LUIZ PEREIRA FRADES - TESOUREIRO (21/03/2016 A 10/01/2017)
REQUERENTE: EMIDIO ANTONIO DE SOUZA - TESOUREIRO (10/10/2015 A 21/03/2016)
RELATOR: JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
Decisão/Despacho:
"Vistos etc.
Restando infrutíferas as tentativas de citação dos dirigentes partidários, conforme certidões que
constam nos autos, DECLARO A REVELIA dos mesmos e determino, por consequência, o normal
prosseguimento do feito
À CCIA para análise da documentação apresentada.
Cuiabá, 21 de maio de 2019.
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
Relator"
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 23/05/2019.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0600574-32.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: REGISTRO DE CANDIDATURA nº 0600574-32.2018.6.11.0000
REQUERENTE: FÉ E TRABALHO III 28-PRTB / 27-DC ADVOGADO: ROBELIA DA SILVA
MENEZES - OAB/MT23212/O ADVOGADO: LUCIANO ROSA DA SILVA - OAB/MT7860/O
ADVOGADO: JOSE ANTONIO ROSA - OAB/MT005493 ADVOGADO: ELY MACHADO DA SILVA
- OAB/MT9620/O ADVOGADO: AMANDA DA COSTA LIMA ROSA SILVA - OAB/MT15793/O
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DECISÃO
Tendo em vista que o Partido Democracia Cristã em Mato Grosso (DC-MT) comprovou o
recolhimento da multa aplicada e, mais importante, preencheu a GRU com o Código de
Recolhimento correto (número 18804-2 - Multa Prevista no Código de Processo Civil), inclusive
diferenciando-o do código específico para Multas Previstas no Código Eleitoral e Leis Conexas
(número distinto), observa-se o adimplemento da obrigação imposta a título de embargos
protelatórios.
Com tais considerações, ARQUIVE-SE.
Cuiabá/MT, 21 de maio de 2019.
Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES Relatora

PROCESSO 0601145-03.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601145-03.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 DEVAIR RODRIGUES RIBEIRO DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: DEVAIR RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADO: ELY MACHADO DA SILVA - OAB
/MT9620/O ADVOGADO: AMANDA DA COSTA LIMA ROSA SILVA - OAB/MT15793/O
ADVOGADO: ROBELIA DA SILVA MENEZES - OAB/MT23212/O ADVOGADO: LUCIANO ROSA
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. 2927

Cuiabá, sexta-feira, 24 de maio de 2019

22

ADVOGADO: ROBELIA DA SILVA MENEZES - OAB/MT23212/O ADVOGADO: LUCIANO ROSA
DA SILVA - OAB/MT7860/O ADVOGADO: JOSE ANTONIO ROSA - OAB/MT005493 FISCAL DA
LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
DESPACHO/DECISÃO de ID nº 1569722:
Vistos etc.
1. Certifique nestes autos se o advogado que consta na autuação está regularmente habilitado por
instrumento de mandato, bem como se o prestador de contas foi eleito;
2. Havendo regular habilitação, intime-se o prestador de contas através de seu advogado para que,
no prazo de 3 [três] dias [Art. 72, parágrafo 1º, da resolução TSE n.º 23.553/2017], manifeste-se
sobre o relatório preliminar para expedição de diligências anexado aos autos, procedendo da forma
prevista na resolução de regência, apresentando, se for o caso, os documentos solicitados pela
CCIA;
3. Caso o advogado que conste na autuação não esteja regularmente constituído nos autos,
mediante instrumento de mandato, a intimação a que se refere o item [2.] desta decisão deverá ser
feita ao prestador de contas, pessoalmente, ocasião em que, no mesmo prazo de 3 [três] dias, sem
prejuízo da manifestação sobre o relatório preliminar para expedição de diligências, deverá
regularizar a representação processual, sob pena das contas serem julgadas como não prestadas
[Art. 101, parágrafo 4º, da resolução TSE n.º 23.553/2017];
4. Publique-se e intimem-se, utilizando, se for o caso, de oficial de Justiça;
5. Sendo necessário, expeça-se carta de ordem, com prazo de 10 [dez] dias para cumprimento;
6. Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, remetam-se os autos à CCIA,
para regular prosseguimento.
Cuiabá (MT), 21 de maio de 2019.
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO Juiz Membro Substituto Relator(a)

PROCESSO 0601266-31.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601266-31.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 LAUDNIR LINO ROSSI DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE:
LAUDNIR LINO ROSSI FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
INTIMAÇÃO
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam INTIMADOS o prestador de contas LAUDNIR
LINO ROSSI, através de seu advogado regularmente constituído nestes autos, para que, no prazo
de 72 [setenta e duas] horas, apresente o comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento
da União (GRU), referente ao valor de R$ 24.250,00 (vinte e quatro mil duzentos e cinquenta
reais), sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação correspondente da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança (art. 82, §1º, in fine, da Resolução TSE nº 23.553
/2017).
Havendo inadimplência, fica advertido que incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento (art. 82, §2º, in fine, do mencionado normativo).
DESPACHO/DECISÃO de ID nº 1557972:
Vistos.
Nos termos da certidão de ID 1555772, observo que até a presente data não foi apresentado pelo
Requerente o comprovante de recolhimento do valor de R$ 24.250,00 (vinte e quatro mil duzentos
e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, conforme previsto no § 1º, do art. 82, da Resolução TSE
nº 23.553/2017.
Ante o exposto, determino a intimação do prestador de contas LAUDNIR LINO ROSSI, através 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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Ante o exposto, determino a intimação do prestador de contas LAUDNIR LINO ROSSI, através de
seu advogado regularmente constituído nestes autos, para que, no prazo de 72 [setenta e duas]
horas, apresente o comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU),
referente ao valor de R$ 24.250,00 (vinte e quatro mil duzentos e cinquenta reais), sob pena de
remessa de cópia digitalizada dos autos à representação correspondente da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança (art. 82, §1º, in fine, da citada Resolução).
O prestador deverá ser advertido de que, na hipótese de inadimplência, incidirão juros moratórios e
atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento (art. 82, §2º, in fine, do mencionado normativo).
Comprovado o adimplemento da obrigação, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos,
com os registros e cautelas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de maio de 2019.
Doutor RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Relator

PROCESSO 0601317-42.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601317-42.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR DEPUTADO
ESTADUAL REQUERENTE: ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR ADVOGADO:
MAURI GUIMARAES DE JESUIS - OAB/MT6595/O FISCAL DA LEI: PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL
INTIMAÇÃO
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam INTIMADOS o prestador de contas
ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR, através de seu advogado regularmente
constituído nestes autos, para que, no prazo de 72 [setenta e duas] horas, apresente o
comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), referente ao valor de R$
106,37 (cento e seis reais e trinta e sete centavos), sob pena de remessa de cópia digitalizada dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança
(art. 82, §1º, in fine, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Havendo inadimplência, fica advertido que incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento (art. 82, §2º, in fine, do mencionado normativo).
DESPACHO/DECISÃO de ID nº 1545972:
Vistos.
A Secretaria Judiciária certificou que após o trânsito em julgado do Acórdão nº 27128 na data de 04
/02/2019 (ID 1224672) não foi apresentado pelo Requerente até a presente data, o comprovante
de recolhimento do valor de R$ 106,37 (cento e seis reais e trinta e sete centavos) ao Tesouro
Nacional, advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) nos moldes
exigidos pela Resolução TSE nº 23.553/2017 (ID 1540172).
Conforme previsto no §5º, do art. 53, da Resolução TSE nº 23.553/2017, os valores do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados não constituem
sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia
de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas .

Por sua vez, o § 1º, do art. 82, do mesmo normativo, prevê que verificada 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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Por sua vez, o § 1º, do art. 82, do mesmo normativo, prevê que verificada a ausência de
comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado .
Ante o exposto, determino a intimação do prestador de contas ROMOALDO ALOISIO
BORACZYNSKI JUNIOR, através de seu advogado regularmente constituído nestes autos, para
que, no prazo de 72 [setenta e duas] horas, apresente o comprovante de pagamento da Guia de
Recolhimento da União (GRU), referente ao valor de R$ 106,37 (cento e seis reais e trinta e sete
centavos), sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança (art. 82, §1º, in fine, da citada
Resolução).
O prestador deverá ser advertido de que, na hipótese de inadimplência, incidirão juros moratórios e
atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a ser recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento (art. 82, §2º, in fine, do mencionado normativo).
Comprovado o adimplemento da obrigação, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos,
com os registros e cautelas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 15 de maio de 2019.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR Juiz-Membro Relator

PROCESSO 0601329-56.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601329-56.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 EDERSON DAL MOLIN DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE:
EDERSON DAL MOLIN ADVOGADO: DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS - OAB/MT12671/O
FISCAL DA LEI: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
INTIMAÇÃO
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam INTIMADOS prestador de contas EDERSON
DAL MOLIN, através de seu advogado regularmente constituído nestes autos, para que, no prazo
de 72 [setenta e duas] horas, apresente o comprovante de recolhimento à Direção Estadual do
Partido Social Cristão - PSC/MT ou declaração por este firmada, referente ao valor de R$ 1.954,81
[um mil novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos], configurado como sobra
de campanha, nos termos da decisão abaixo transcrita:
DESPACHO/DECISÃO de ID nº 1538522:
Vistos etc.
A Secretaria Judiciária através do evento id. n. 1514622 informa que:
Certifico que considerando o trânsito em julgado do Acórdão nº 27095 na data de 17/12/2018 (ID
1192172) não foram apresentados pelo Requerente até a presente data, o comprovante de
recolhimento à Direção Estadual do Partido Social Cristão (PSC/MT) ou declaração por este
firmada, referente ao valor de R$ 1.954,81 (um mil novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta
e um centavos), configurado como sobra de campanha, conforme exigido na Resolução TSE nº
23.553/2017, §§1º, 2º e 4º.
É o relato do necessário.
Decido.
1. Intime-se o prestador de contas EDERSON DAL MOLIN, através de seu advogado regularmente
constituído nestes autos, para que, no prazo de 72 [setenta e duas] horas, apresente o
comprovante de recolhimento à Direção Estadual do Partido Social Cristão - PSC/MT ou
declaração por este firmada, referente ao valor de R$ 1.954,81 [um mil novecentos e cinquenta e
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declaração por este firmada, referente ao valor de R$ 1.954,81 [um mil novecentos e cinquenta e
quatro reais e oitenta e um centavos], configurado como sobra de campanha.
2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, a Secretaria Judiciária
providenciará os devidos registros relativos à inadimplência, inclusive no cadastro de eleitor.
3. Comprovado o cumprimento da obrigação constante do item 1 desta decisão, o que deverá ser
certificado, com os registros e cautelas de estilo, ao arquivo.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 13 de maio de 2019.
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO Juiz Membro Substituto Relator(a)

ATOS DA 1ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
INQUÉRITO POLICIAL Nº 120-18.2017.6.11.0039 PROTOCOLO 14848/2017
Vistos.
Cuida-se de Inquérito Policial instaurado a partir de notícia crime, a fim de apurar a possível
ocorrência do delito previsto no art. 11, III, da Lei nº 6091/74 e artigo 39, § 5º, II, da Lei 9.504/97.
Às fls. 87, o representante do Ministério Público Eleitoral requereu o arquivamento do presente
incidente processual ante a inexistência de indícios razoáveis de autoria e materialidade do crime
apurado.
O pedido é digno de acolhimento e não comporta maiores elucubrações para o seu desate, pois,
em vista da ausência de materialidade e autoria verificada pelo parquet eleitoral, inviável se faz a
deflagração de ação penal.
Assim, com fundamento nos artigos 18, e a contrário senso, no artigo 28, ambos do CPP,
HOMOLOGO a manifestação Ministerial.
Registro que o arquivamento do Inquérito Policial não cria preclusão, e o despacho não se reveste
de eficácia de coisa julgada, permanecendo seu desarquivamento e prosseguimento condicionado
ao surgimento de fato novo, com o condão de elucidar as investigações e/ou demonstrar eventual
delito.
Ante ao exposto, DETERMINO o arquivamento do presente, ressalvada a possibilidade de
desarquivamento (art. 18/CPP).
Às urgências providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de Maio de 2019.
GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO
Juiz Eleitoral

DECISÕES
AÇÃO PENAL SOB Nº 79-68.2017.6.11.0001 - PROTOCOLO Nº 26847/2017
Vistos etc.
Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público Eleitoral em face de JULIER SEBASTIÃO
DA SILVA, por suposta violação aos artigos 326 c/c 327, inciso III, do Código Eleitoral.
Devidamente citado (fls. fls.47), não apresentou defesa.
Desta feita em obediência ao princípio da ampla defesa, com sede constitucional e tendo ciência
que a Defensoria Pública da União em Mato Grosso conta com estrutura deficiente para o
atendimento de sua demanda, determino a intimação do Coordenador do Núcleo de Práticas
Jurídicas da UFMT para que apresente resposta à acusação pelo réu, no prazo de 10 (dez) dias,
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Jurídicas da UFMT para que apresente resposta à acusação pelo réu, no prazo de 10 (dez) dias,
nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de Maio de 2019.
GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO
Juiz Eleitoral

REPRESENTAÇÃO Nº 68-10.2015.6.11.001 - PROTOCOLO Nº 20727/2015
Vistos etc.
Acolho a cota ministerial de fls. 174.
Aguarde-se o pagamento integral das parcelas restantes, procedendo-se como requerido,
expedindo-se o necessário.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de Maio de 2019.
GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO
Juiz Eleitoral

INQUÉRITO Nº 116-78.2017.611.0039 - PROTOCOLO Nº 12501/2017
Vistos etc.
Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de LUIZ CARLOS DA SILVA,
por ofensa aos artigos 350 e 353, ambos do Código Eleitoral, fundada na omissão de declarações
em sua prestação de contas eleitoral na campanha de vereador no Município de Acorizal/MT, no
pleito de 2016.
A denúncia ofertada preenche os requisitos formais previstos no artigo 41 do Código de Processo
Penal. Os pressupostos processuais e as condições da ação se fazem presentes. O fato descrito
se subsume à figura típica e há indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva para o início
da persecução penal.
Assim, RECEBO a denúncia em todos os seus termos e para todos os efeitos legais.
Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, com a
advertência de que, caso não seja apresentada a resposta no prazo legal, será nomeado defensor
dativo para oferecê-la.
Apresentada a defesa, vistas ao Ministério Público para manifestação sobre a mesma, em (05)
cinco dias.
Não apresentada resposta no prazo legal, conclusos para deliberação.
Oficie-se ao Instituto de Identificação de Mato Grosso e Departamento de Policia Federal de Mato
Grosso, requisitando antecedentes criminais do acusado.
Junte-se certidão de crimes eleitorais do denunciado.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de Maio de 2019.
GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 4ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA Nº 013/2019
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PORTARIA Nº 013/2019
DESIGNAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA "AD HOC"
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 4ª Zona Eleitoral ALEXANDRE PAUCICHI CHIOVITTI, no uso de
suas atribuições legais,
Considerando que a Res. TSE nº 23.527, a despeito de fixar diretrizes acerca da ordem de
prioridade na designação de oficiais de justiça no âmbito da Justiça Eleitoral, não se mostra
mecanismo apto a impor aceitação por parte dos servidores relacionados nos primeiros incisos do
art. 4º, condicionando-se, por isso, à disponibilidade deles;
Considerando o disposto no Art. 4º da Res. TSE nº 23.527 que dispõe sobre possibilidade de
designação de oficiais de Justiça ad hoc, que será indenizado pelos custos de locomoção por uso
de veículo próprio em razão de não haver na zona disponibilidade de carro oficial;
Considerando o disposto no p. único do Art. 3º do supracitado normativo que estabelece o
cumprimento de ordens judiciais por oficial de justiça em circunstâncias cuja celeridade assim exija;
RESOLVE
Art. 1º Designar o Sr. Nilo Justino dos Santos, servidor requisitado da Justiça Eleitoral de Mato
Grosso, para exercer a função de Oficial de Justiça "ad hoc", no sentido de efetuar diligências
relacionadas aos seguintes autos:
CMR nº 5-34.2019.6.11.0004;
CMR nº 13-11.2019.6.11.0004;
CMR nº 9-71.2019.6.11.0004;
CMR nº 11-41.2019.6.11.0004;
CMR nº 12-26.2019.6.11.0004;
CMR nº 17-48.2019.6.11.0004
Art. 2º Publique-se no DJE. Encaminhe cópia desta Portaria à Secretaria de Gestão de Pessoas do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Cumpra-se.
Poconé-MT, 22 de maio de 2019.
KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 8ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
ED I T A L N° 23/2019 -DESCARTE DE MATERIAL - PRAZO DE 15(QUINZE)
DIAS
A Excelentíssima Sra. Dra. Marina Carlos França, Juíza Eleitoral da 8ª Zona Eleitoral do Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER, que nos termos do art. 55 da Resolução TSE nº 21.538/03, e, nas disposições
constantes do Provimento CRE/MT nº 9/2014, que no período de 3 a 28 de junho de 2019, será
realizada a inutilização dos documentos, abaixo relacionados, por instrumento de fragmentação
/descarte, a ser procedida na sede deste Cartório Eleitoral, situado à Rua João II, nº 849, Setor
Atlântico, nesta Cidade, podendo o evento ser acompanhado por quem possa interessar:
· Protocolos de entrega de título eleitoral dos anos 2009,2010, 2011 e 2012 (prazo de guarda 5
anos);
· Requerimentos de alistamento eleitoral dos anos 2011, 2012 e 2013 (prazo de guarda 5 anos);
· Sentenças impressas do ano 1986 (prazo de guarda 10 anos);
· Editais expedidos do ano 2007 (prazo de guarda 10 anos);
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· Editais expedidos do ano 2007 (prazo de guarda 10 anos);
· Comunicações de óbitos dos anos 2005 a 2008 (prazo de guarda 10 anos);
· Ofícios expedidos dos anos 1997 a 2008 (prazo de guarda 10 anos);
· Guias de multa dos anos 2006 a 2008 (prazo de guarda 10 anos);
· Títulos eleitorais recolhidos;
· Títulos eleitorais com erro de impressão;
· Formulários de justificativa eleitoral apresentados no dia do pleito das Eleições 2006 e 2008
(prazo de guarda 1 ano);
· Recibos de materiais de Eleição dos anos 2006 a 2014 (prazo de guarda 1 ano);
· Guias de remessa de material, anos 1995 a 2005 (prazo de guarda 1 ano);
· Suprimento de fundos dos anos 2006 a 2008 (prazo de guarda 10 anos);
· Certidões avulsas do anos 2007 (prazo de guarda 10 anos);
Requerimentos de desfiliação partidária dos anos 1984 a 2008 (prazo de guarda 10 anos);
Documentos recebidos (ofícios, memorandos, e-mails, requerimentos diversos, etc.) dos anos
1976 a 2008 (prazo de guarda 10 anos);
Documentos recebidos de partidos políticos, anos 1984 a 2008 (prazo de guarda 10 anos);
Boletins de urna, zerésimas e boletins de justificativa das Eleições 2006 e 2008 (prazo de
guarda 10 anos);
Documentos expedidos diversos dos anos 1991 a 2008 (prazo de guarda 10 anos);
Documentos recebidos do TRE e da CRE dos anos 1987 a 2008 (prazo de guarda 10 anos);
Cadernos de votação das Eleições 2006 e 2008 (prazo de guarda 10 anos);
Cadernos de revisão eleitoral do ano de 2007 dos Municípios de Alto Araguaia, Ponte Branca e
Alto Taquari (prazo de guarda 10 anos);
Formulários de portadores de necessidades especiais das Eleições 2008;
Recibos de postagem dos Correios do ano 2007;
Certificados de quitação do serviço militar referentes as Eleições 2004.
E, para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será publicado no
Diário Eletrônico da Justiça, bem como, afixado no lugar de costume. Dado e passado, nesta
cidade de Alto Araguaia - MT, aos dez dias do mês de maio de 2019. Eu, _____________ Everton
Assumpção Siqueira, Chefe de Cartório, o digitei e conferi.
MARINA CARLOS FRANÇA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
54/2019/9ª ZE - DESCARTE DE MATERIAL
Prazo de Publicação: 15 (quinze) dias
O Excelentíssimo Senhor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, MM. Juiz da 9ª Zona Eleitoral de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições,
FAZ SABER, a todos que virem ou tiver conhecimento do presente Edital, nos termos do art. 55 da
Resolução TSE nº 21.538/03, e nas disposições constantes do Provimento CRE/MT nº 9/2014, que
no período de 04/06/2019 a 18/06/2019, será realizada a inutilização dos documentos, abaixo
relacionados, por instrumento de fragmentação, a ser procedida na sede deste Cartório Eleitoral,
situado à Rua José Nobre da Silva, s/n, Sena Marques, nesta Cidade, conforme processo n. 130-

84.2019.6.11.0009 - Descarte de Material. Findo o prazo de 15 (quinze) dias de publicação deste
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84.2019.6.11.0009 - Descarte de Material. Findo o prazo de 15 (quinze) dias de publicação deste
Edital, poderão os interessados, em petição fundamentada, impugnar no prazo de 03 (três) dias. O
evento poderá ser acompanhado por quem interessar.
Classificação

Documento

Período

Pz. Guarda

Administração

Guia de remessa de material

2008

1 ano

Administração

Termo de responsabilidade de patrimônio

2008

1 ano

Comunicação de óbito

2008

10 anos

2008 e 2009

10 anos

2006

5 anos

2007

5 anos

2008

5 anos

2009

5 anos

2009

5 anos

2010

5 anos

2011

5 anos

2012

5 anos

2013

5 anos

2014

5 anos

Requerimentos diversos, e-mails impressos

2007

10 anos

Ofícios, requerimentos diversos

2008

10 anos

2008

10 anos

2004

10 anos

2008

10 anos

Cadastro Eleitoral
ASE
Cadastro
Eleitoral ASE
Cadastro
Eleitoral R.A.E
Cadastro
Eleitoral R.A.E
Cadastro
Eleitoral R.A.E
Cadastro
Eleitoral R.A.E
Cadastro
Eleitoral R.A.E
Cadastro
Eleitoral R.A.E
Cadastro
Eleitoral R.A.E
Cadastro
Eleitoral R.A.E
Cadastro
Eleitoral R.A.E
Cadastro
Eleitoral R.A.E
Documentos
recebidos
Documentos
recebidos

Guia de multa paga
Protocolos de Entrega do Título Eleitoral (PETE) General Carneiro
Protocolos de Entrega do Título Eleitoral (PETE) General Carneiro
Protocolos de Entrega do Título Eleitoral (PETE) General Carneiro
Protocolos de Entrega do Título Eleitoral (PETE) General Carneiro
Protocolos de Entrega do Título Eleitoral (PETE) Torixoréu
Protocolos de Entrega do Título Eleitoral (PETE) Torixoréu
Protocolos de Entrega do Título Eleitoral (PETE) Torixoréu
Protocolos de Entrega do Título Eleitoral (PETE) Torixoréu
R.A.E e PETES - Barra do Garças, Pontal do
Araguaia, Araguaiana, Torixoréu, General Carneiro
e Ribeirãozinho
R.A.E e PETES - Barra do Garças, Pontal do
Araguaia, Araguaiana, Torixoréu, General Carneiro
e Ribeirãozinho

Boletins de urna e Zerésima - Barra do Garças,
Eleições

Pontal do Araguaia, Araguaiana, Torixoréu, General
Carneiro e Ribeirãozinho

Eleições

Cadernos de votação - Torixoréu
Cadernos de votação - Barra do Garças, Pontal do

Eleições

Araguaia, Araguaiana, Torixoréu, General Carneiro
e Ribeirãozinho
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Cadernos de revisão de eleitorado - Torixoréu/MT e

Eleições

General Carneiro/MT

Eleições

Justificativas eleitorais (e senhas) - em branco

2007

10 anos

2014

1 ano

2008

10 anos

2008

10 anos

2008

10 anos

Lista de presença e atualização de endereços de
mesários - Barra do Garças, Pontal do Araguaia,

Eleições

Araguaiana,

Torixoréu,

General

Carneiro

e

Ribeirãozinho
Fichas de mesários e demais documentações

Eleições

referentes (Cartas convocatórias)
Vistoria dos locais de votação - Barra do Garças,

Eleições

Pontal do Araguaia, Araguaiana, Torixoréu, General
Carneiro e Ribeirãozinho

Expedientes

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral

2001

10 anos

Expedientes

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral

2002

10 anos

Expedientes

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral

2004

10 anos

Expedientes

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral

2005

10 anos

Expedientes

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral

2006

10 anos

Expedientes

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral

2008

10 anos

Expedientes

Ofícios

2008

10 anos

2007

10 anos

2008

10 anos

Documentos guardados apartados para controle
eventualmente existente no cartório (Termos de

Expedientes

audiências, mandados, Guia de expedientes e
remessa de títulos).
Documentos guardados apartados para controle
eventualmente existente no cartório (Transportes,
lista de fiscais de partido, termo de diplomação,
termo de cooperação, documentos do cadeião,

Expedientes

documentos de horário eleitoral e documentos de
requisição de escola, sentenças impressas, termos
de audiências, lista de fiscais de partidos nas
eleições 2008, mandados).

E para que chegue ao conhecimento de todos, determinou o MM. Juiz Eleitoral, a publicação do
presente Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e a afixação no átrio do Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Barra do Garças, aos treze dias do mês de maio de dois mil e
dezenove. Eu, ______, Wilian Bezerra Andrade, Chefe de Cartório, digitei e conferi, e segue
assinado por mim, conforme autoriza a Portaria nº 03/2017/9ª ZE/MT.
WILIAN BEZERRA ANDRADE
Chefe de Cartório
Aut. Port. 03/2017/9ZE

PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO Nº: 190-91.2018.6.11.0047
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
Protocolo nº 25.409/2018
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Assunto: Prestação de Contas Relativa à Arrecadação e Aplicação de Recursos Financeiros na
Campanha Eleitoral de 2018.
PRESTADOR: Direção Municipal/Comissão Provisória - PT - Barra do Garças
CNPJ 01.276.026/0001-20

N.º Controle: P13000490352MT0619612

Data da Entrega: 02/04/2019 às 09:59:21

Data Geração: 08/04/2019 às 12:22:50

Tipo: Final
Advogado: Herbert de Souza Penze - OAB/MT 22.475/O
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas
em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativa
às eleições de 2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997,
e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à
obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes
inconsistências:
FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Prestação de contas entregue 25/03/2019, fora do prazo, (contrariando o disposto no art. 50 caput,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017);
Peças integrantes:
Embora devidamente intimado (via DJE/TRE-MT n.º 2910 do dia 30(trinta) de abril de 2019) o
prestador não apresentou as peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas.
(contrariando o art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017);
Relatórios financeiros de campanha:
Em relação ao descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, (art. 50, § 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017), o
prestador nada apresentou;
Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, § 4.º, da Resolução TSE
nº 23.553/2017 - 09 a 13/09/2018);
RECEITAS
O prestador apresenta um relatório (fl. 34) indicando que não houve arrecadação de recursos em
dinheiro ou estimáveis em dinheiro. Porém ao consultar os extratos bancários no sistema
constatou-se que houve movimentação financeira (fls. 07/22);
DESPESAS
Em relação as despesas realizadas na campanha eleitoral o prestador apresenta um relatório (fl.
35) completamente zerado, indicando que não houve despesas;
ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Os extratos bancários não foram apresentados na forma exigida pelo art. 60 da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Ao final considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas,
manifesta-se este analista, por seu julgamento como REPROVADAS as referidas contas
apresentadas em razão das impropriedades apontadas de cunho grave e não sanadas pelo
prestador;
Em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação,
segundo dispõe o art. 76 (Resolução TSE nº 23.553/2017).
Barra do Garças, 23 de maio de 2019.
LUIS CARLOS FERREIRA DE RESENDE
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LUIS CARLOS FERREIRA DE RESENDE
Servidor Requisitado
Portaria nº 03/2017 - 9ª ZE/MT

ATOS DA 17ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2018
EDITAL nº 41/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Victor Lima Pinto Coelho, Juiz da 17ª Zona Eleitoral do Estado de
Mato Grosso, no uso de suas Atribuições Legais,
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o órgão
partidário abaixo relacionado prestou DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS relativa ao exercício financeiro de 2018, conforme consta nos autos do processo
abaixo indicado que se encontra à disposição para consulta no Cartório Eleitoral da 17ª Zona
Eleitoral, facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contando da publicação do
edital, a apresentação de impugnação na forma do disposto no artigo 32, § 4º, da Lei n.º 9.096/95
e do artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT
Partido
PTB

Processo Nº
4659.2019.6.11.0017

Responsável
Presidente: José Ribeiro da Silva
Tesoureiro: Francisco Avelino
Dantas

Advogado
Lussivaldo Fernandes de
Souza - OAB/MT nº: 10.186

E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou o Exmo. Sr. Juiz
Eleitoral que expedisse o presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral. Dado e passado no município de Arenápolis/MT, Estado de Mato Grosso, aos vinte e três
dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove. Eu, _______ , Marina Tostes Miranda
Barroso, técnica judiciária, digitei e assino.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária

PORTARIAS
04/2019
PORTARIA N.º 04/2019/17ª ZE/MT
Suspende o expediente e atividades do Cartório Eleitoral.
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 17ª Zona Eleitoral - MT, Dr. Victor Lima Pinto Coelho, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a necessidade de dedetização no cartório eleitoral da 17ª Zona EleitoralArenápolis-MT;
CONSIDERANDO a disponibilidade do prestador de serviços contratado, Organizações Soares,
responsável pela limpeza deste Cartório, para realizar a dedetização na manhã do dia 21/06/2019.
CONSIDERANDO que o forte odor e toxicidade resultante dos trabalhos de dedetização torna o
ambiente inadequado à permanência dos servidores e público em geral por pelo menos 24 horas o que sugere a aplicação em véspera de finais de semana ou feriados;
RESOLVE:
Art. 1º. Suspender o expediente do Cartório Eleitoral de Arenápolis no dia 21/06/2019 (sexta-feira),
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Art. 1º. Suspender o expediente do Cartório Eleitoral de Arenápolis no dia 21/06/2019 (sexta-feira),
para o trabalho de dedetização do cartório.
Art. 2º. Suspender os prazos processuais, prorrogando-os para o primeiro dia útil subsequente.
Art. 3º. Indico a Senhora Sulamita Bezerra Vilas Boas Sampaio ou a Senhora Patrícia Aparecida da
Silva Mendes, servidoras requisitadas, para acompanhar os trabalhos.
Cientifique-se o representante do Ministério Público Eleitoral desta Zona Eleitoral e encaminhe-se
cópia à Diretoria-Geral e à Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do estado de Mato Grosso,
com as devidas publicações no DEJE e átrio do Cartório.
Arenápolis - MT, 20 de maio de 2019.
VICTOR LIMA PINTO COELHO
Juiz Eleitoral

PARECERES TÉCNICOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018
PROCESSO Nº: 108-36.2018.6.11.0017

PROTOCOLO Nº 24.990/2018

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PV - ARENÁPOLIS
CNPJ: 16.434.231/0001-43

CNPJ: 16.434.231/0001-43

DATA ENTREGA: 15/05/2019 às 14:29:23

DATA ENTREGA: 15/05/2019 às 14:29:23

TIPO: FINAL
ADVOGADO: BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB/MT: 17.549
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas
em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha relativas
às eleições de 2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
e pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
Da análise das informações prestadas, constatou-se que:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega: 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). Em que pese tal irregularidade, não
houve movimentação financeira pelo partido no período. A prestação de contas final foi entregue
em 15/05/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput da Resolução TSE nº 23.553/2017, assim
como fora do prazo de notificação descrito no art. 52, §6º, o que configura uma impropriedade
formal.
1.2. Peças integrantes:
a) Não foram apresentados os extratos das contas bancárias de Doações de Campanha e de
Outros Recursos;
b) O instrumento de mandato para constituição de advogado encontra-se nos autos em fl. 22.
1.3. Publicidade: Publicado o Edital nº 37/2019, decorreu o prazo sem impugnação.
2. RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS
2.1. Não houve o recebimento de doações financeiras ou estimáveis em dinheiro;
2.2. Não foram verificadas doações de fontes vedadas nem recursos de origem não identificada;
2.3. Não houve o recebimento de recursos do Fundo Partidário, conforme documento que segue;
2.4. Não houve despesas efetuadas.
3. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância não
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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3. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância não
confirmada por extratos bancários, uma vez que não foi realizada a abertura das contas bancárias.
Trata-se de uma irregularidade geradora de ressalvas, que, salvo melhor juízo, não enseja a
desaprovação das contas, visto que se trata de eleições gerais, concentrada em níveis federal e
estadual e com participação direta e efetiva dos partidos nacionais e estaduais.
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida, manifesta-se esta unidade:
a) pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das presentes contas;
b) pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação segundo
dispõe o art. 76, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
É o parecer. À consideração superior.
Arenápolis-MT, 23 de maio de 2019.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA - MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÃO 2018
EDITAL N.º 37/2019
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DRA. HENRIQUETA FERNANDA ALENCAR FERREIRA LIMA,
MMª. JUÍZA DA 18ª ZONA ELEITORAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente
a eleitora abaixo elencado, que, nos autos do processo abaixo descrito, em curso perante esta
Zona Eleitoral, foi proferida sentença em que aplicou multa, no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco
reais e catorze centavos), para cada turno faltoso.
Mesário Faltoso

Inscrição Eleitoral

Processo

PEDRO FERRO JÚNIOR

034973061805

3-22.2019.6.11.0018

RAQUEL LOPES DA SILVA

033915191899

30-05.2019.6.11.0018

Publique-se o presente Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral por 10 (dez) vezes
consecutivas. Fica o(s) mesário(s) faltoso(s) intimado(s) do teor da sentença, inclusive para,
querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da última publicação, apresentar recurso ou fazer o
recolhimento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito julgado da decisão.
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância foi
expedido este edital. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mirassol D'Oeste/MT, aos 20
dias de maio do ano de 2019. Eu,____________ Gilson Lourenço Ribeiro, Técnico Judiciário, que
o digitei e conferi. O Signatário está autorizado a assinar pela Portaria 07/2016.
GILSON LOURENCO RIBEIRO
Chefe de Cartório, em substituição

ATOS DA 19ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 09/2019

O Excelentíssimo Senhor Doutor Ângelo Judai Junior, Juiz desta 19ª Zona Eleitoral do Estado de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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O Excelentíssimo Senhor Doutor Ângelo Judai Junior, Juiz desta 19ª Zona Eleitoral do Estado de
Mato Grosso em substituição, no uso de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que o órgão
partidário abaixo relacionado prestou contas relativas ao exercício de 2018, conforme Balanço
Patrimonial e Demonstrativos de Resultado do Exercício que se encontram à disposição dos
interessados no Cartório Eleitoral da 19ª Zona Eleitoral pelo prazo de 15 (quinze) dias após a
publicação deste Edital, na forma do disposto no 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 e pagamento das custas com 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.
Município de Tangará da Serra
Processo Nº 17-03.2019.6.11.0019
Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Os relatórios de receitas e despesas se encontram disponíveis para consulta no seguinte endereço
eletrônico:
Link:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/conta_partidaria-mdb-tangara_da_serra2018-20190523084539609-d4527b2ac3081c52e8267f9f6080b11e.pdf
PRAZO DO EDITAL: 15 (quinze) dias.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Senhor Juiz Eleitoral
que expedisse o presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta 19ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, aos vinte e três dias do mês de maio de
dois mil e dezenove (23.05.2019). Eu, _____, Lady Patrícia Pimenta Zago, servidora legalmente
requisitada, digitei e conferi o presente Edital de ordem do MM. Juiz Eleitoral, que segue assinado
pelo Sr. Chefe de Cartório com fulcro na Portaria 002/2016/19ªZE/TRE-MT.
LUIS GUSTAVO ROMKO
Chefe de Cartório

ATOS DA 22ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 11/2019
PRAZO: 30 (trinta) dias
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 22ª Zona Eleitoral em Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais,
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante
este juízo da 22ª Zona Eleitoral, situado na Rua Grevíleas, n° 442, Centro, em Sinop/MT, tramita a
Execução Fiscal movida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, contra a devedora abaixo
nominada:
EXECUTADA: Deise Simone Dinarte
PROCESSO: Execução Fiscal nº 69-33.2014.6.11.0032 - Protocolo nº 30.154/2014
VALOR R$: 24.996,00 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais)
REFERENTE: Multa eleitoral por infração do art. 81, § 2º da Lei nº 9.504/97 - Processo nº 265Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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REFERENTE: Multa eleitoral por infração do art. 81, § 2º da Lei nº 9.504/97 - Processo nº 26507.2011.6.11.0000
Nº DA CDA: 12 6 13 005812-20
DATA DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA: 09/12/2013
E que, estando a devedora em lugar incerto e não sabido fica, pelo presente Edital e nos termos do
referido processo, citada para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar o respectivo débito, acrescidos
das cominações legais ou nomear bens à penhora. E para que no futuro não se alegue ignorância,
mandou o Senhor Juiz publicar o presente edital que vai afixado no local de costume e publicado
no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Sinop/MT, aos trinta dias
do mês de abril do ano de dois mil e dezenove. Eu, ______ Wedson Marques do Amaral, Técnico
Judiciário, Chefe de Cartório em Substituição, digitei, conferi e subscrevo o presente.
WEDSON MARQUES DO AMARAL
Técnico Judiciário
Portaria n° 1/2012 - 22ª ZE - Sinop/MT

SENTENÇAS
PROCESSO Nº 32-35.2016.6.11.0032
Representação (Protocolo nº 32.453/2016)
Requerente: Ministério Público Eleitoral
Requerido: Partido dos Trabalhadores - PT - Sinop/MT
Vistos etc.
Trata-se de representação tendente a auditar as contas anuais do Partido dos Trabalhadores de
Sinop, referentes aos exercícios de 2008 a 2015, ajuizada com fulcro no artigo 35 da Lei nº 9.099
/95.
Instado a manifestar-se acerca da manutenção do interesse processual, o Ministério Público
Eleitoral pugnou pelo arquivamento do feito (fls. 130).
Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.
É A SÍNTESE. DECIDO.
Em face do pedido ministerial de f. 130, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.
Cumpra-se.
Sinop-MT, 16 de maio de 2019.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 35-53.2017.6.11.0032
Inquérito policial (Protocolo nº 2.711/2017)
Vistos etc.
Trata-se de procedimento inquisitório instaurado para apurar a materialidade, em tese, do delito
previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, imputado a Mark Instituto de Pesquisa e Opinião Ltda.
Findas as investigações, concluiu a autoridade policial pela inocorrência do crime investigado (fls.
46/48).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo arquivamento do feito (fls. 158).
Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.
É A SÍNTESE. DECIDO.
Analisando detidamente a questão verifico que assiste razão ao Ministério Público Eleitoral.
Isto posto, acolho o parecer ministerial e DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO FEITO, com as
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. 2927

Cuiabá, sexta-feira, 24 de maio de 2019

37

Isto posto, acolho o parecer ministerial e DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO FEITO, com as
baixas e anotações de estilo, ressalvado o disposto no artigo 18, do Código de Processo Penal.
Cumpra-se.
Sinop-MT, 16 de maio de 2019.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 44-74.2019.6.11.0022
Processo nº 44-74.2019.6.11.0022 - Regularização de Situação do Eleitor - Protocolo n° 8.625
/2019
Interessados: Sidinei Menegace e Rosalina Menegace de Andrade
Vistos etc.,
Trata-se de procedimento administrativo instaurado perante o Cartório Eleitoral da 22ª Zona
Eleitoral de Mato Grosso, relativo à pedido de regularização de inscrição eleitoral do eleitor Sidinei
Menegace, manejado pela sua esposa Rosalina Menegace de Andrade, sob a alegação de aquele
ser acometido de enfermidade em face de Traumatismo Crânio Encefálico, o que o impede de
exercer o seu direito de votar.
Foram juntados aos autos cópias do laudo médico, termo de curatela, dos documentos pessoais e
da certidão de interdição (fls. 02/07).
Formalizados os autos, vieram conclusos para decisão.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Inicialmente, cumpre destacar que conforme a informação trazida aos autos de às fls. 09/12, pela
serventia do cartório eleitoral que a parte interessada não possui inscrição eleitoral no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Ademais, pelo documento acostado na f. 03, contata-se que o interessado está acometido de
enfermidade desde 2000, o que o impossibilita de se alistar novamente, bem como de exercer o
seu direito de votar, tornando tal exercício, impossível ou demasiadamente oneroso.
Nesse sentido, imperioso destacar o que estabelece os artigos 1º e 2º da Resolução TSE nº 21.920
/2004:
"Art. 1º O Alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todas as pessoas portadoras de
deficiência.
Parágrafo único. Não estará sujeita a sanção a pessoa portadora de deficiência que torne
impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais, relativas ao
alistamento e ao exercício do voto.
Art. 2º O Juiz Eleitoral, mediante requerimento de cidadão nas condições do parágrafo único do art.
1º ou o seu representante legal ou procurador devidamente constituído, acompanhado de
documentação comprobatória da deficiência, poderá expedir, em favor do interessado, certidão de
quitação eleitoral, com prazo de validade indeterminado" (Grifo Nosso).
Da exegese dos dispositivos acima, depreende-se que caso um eleitor seja acometido por alguma
enfermidade que torne o alistamento e o exercício do voto demasiadamente oneroso, tal eleitor
não estará sujeito a sanção, sendo possível, inclusive, a expedição de certidão de quitação
eleitoral, com prazo de validade indeterminado.
Dessa feita, e por tudo que constam nos autos, defiro em parte os pedidos, para isentar SIDINEI
MENEGACE das multas eleitorais relacionadas às ausências a votação dos últimos 10 (dez) anos,
bem como para determinar ao cartório da 22ª Zona Eleitoral, a expedição de certidão de quitação
eleitoral, com prazo de validade indeterminado ao interessado.
Cumpridas as formalidades legais arquivem-se os autos, com as anotações pertinentes.
P.R.I.C.
Sinop-MT, 14 de maio de 2019.
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Sinop-MT, 14 de maio de 2019.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
PROCESSO Nº 39-52.2019.6.11.0022
Prestação de contas (Protocolo nº 8.410/2019)
Interessado: PRB - Sinop e outros
Advogado: Não há
Vistos etc.
Em face do informado à f. 02, notifique-se o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente
e tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração
de que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Sinop-MT, 22/05/19.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 38-67.2019.6.11.0022
Prestação de contas (Protocolo nº 8.409/2018)
Interessado: PODE - Sinop e outros
Advogado: Não há
Vistos etc.
Em face do informado à f. 02, notifique-se o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente
e tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração
de que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Sinop-MT, 22/05/19.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 37-82.2019.6.11.0022
Prestação de contas (Protocolo nº 8.408/2019)
Interessado: PDT - Sinop e outros
Advogado: Não há
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: Não há
Vistos etc.
Em face do informado à f. 02, notifique-se o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente
e tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração
de que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Sinop-MT, ______/______/______.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 36-97.2019.6.11.0022
Prestação de contas (Protocolo nº 8.407/2019)
Interessado: PATRIOTA - Sinop e outros
Advogado: Não há
Vistos etc.
Em face do informado à f. 02, notifique-se o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente
e tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração
de que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Sinop-MT, 22/05/19.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 35-15.2019.6.11.0022
Prestação de contas (Protocolo nº 8.406/2019)
Interessado: MDB - Sinop e outros
Advogado: Não há
Vistos etc.
Em face do informado à f. 02, notifique-se o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente
e tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração
de que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.

Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
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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Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Sinop-MT, 22/05/19.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 34-30.2019.6.11.0022
Prestação de contas (Protocolo nº 8.405/2019)
Interessado: DEM - Sinop e outros
Advogado: Não há
Vistos etc.
Em face do informado à f. 02, notifique-se o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente
e tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração
de que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Sinop-MT, 22/05/2019.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 33-45.2019.6.11.0022
Prestação de contas (Protocolo nº 8.404/2018)
Interessado: SOLIDARIEDADE - Sinop e outros
Advogado: Não há
Vistos etc.
Em face do informado à f. 02, notifique-se o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente
e tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração
de que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Sinop-MT, 22/05/19.
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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Sinop-MT, 22/05/19.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 32-60.2019.6.11.0022
Prestação de contas (Protocolo nº 8.403/2019)
Interessado: REDE - Sinop e outros
Advogado: Não há
Vistos etc.
Em face do informado à f. 02, notifique-se o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente
e tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração
de que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Sinop-MT, 22/05/19.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 31-75.2019.6.11.0022
Prestação de contas (Protocolo nº 8.402/2019)
Interessado: PTB - Sinop e outros
Advogado: Não há
Vistos etc.
Em face do informado à f. 02, notifique-se o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente
e tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração
de que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Sinop-MT, 22/05/19.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 30-90.2019.6.11.0022
Prestação de contas (Protocolo nº 8.401/2019)
Interessado: PSDB - Sinop e outros
Advogado: Não há
Vistos etc.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Vistos etc.
Em face do informado à f. 02, notifique-se o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente
e tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração
de que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Sinop-MT, 22/05/19.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 29-08.2019.6.11.0022
Prestação de contas (Protocolo nº 8.400/2019)
Interessado: PR - Sinop e outros
Advogado: Não há
Vistos etc.
Em face do informado à f. 02, notifique-se o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente
e tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração
de que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Sinop-MT, 22/05/19.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 28-23.2019.6.11.0022
Prestação de contas (Protocolo nº 8.399/2019)
Interessado: PP - Sinop e outros
Advogado: Não há
Vistos etc.
Em face do informado à f. 02, notifique-se o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente
e tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração
de que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
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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Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Sinop-MT, 22/05/19.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 27-38.2019.6.11.0022
Prestação de contas (Protocolo nº 8.398/2019)
Interessado: PMB - Sinop e outros
Advogado: Não há
Vistos etc.
Em face do informado à f. 02, notifique-se o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente
e tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração
de que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Sinop-MT, 22/05/19.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 26-53.2019.6.11.0022
Petição (Protocolo nº 7.777/2019)
Interessados: PSL- Sinop; Ezequias de Oliveira Pereira e Aily de Oliveira Pereira
Advogada: Aline Manfrin Benatti - OAB/MT n° 12.802
Vistos etc.
Tendo vista a apresentação de prestação de contas referente às Eleições 2018, visando à
regularização da situação da r. agremiação partidária que teve suas contas julgadas não prestadas
conforme o acostado às fls. 30, determino que o Cartório Eleitoral proceda o processamento do
feito na forma do disposto no art. 83, § 2º e seguintes da Resolução TSE n° 23.553/2017.
Oportunamente, conclusos.
Sinop-MT, 13 de maio de 2019.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 25-68.2019.6.11.0022
Petição (Protocolo nº 7.185/2019)
Interessados/Prestadores de Contas: PR - Sinop; José Carlos Ramalho da Silva, Neri José
Chiarello
Advogado: Marcel Natari Vieira - OAB/MT nº 13.422
Vistos etc.
Da análise dos autos constatei que não consta no feito procuração outorgada ao advogado
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Da análise dos autos constatei que não consta no feito procuração outorgada ao advogado
peticionante pelo prestador/tesoureiro Neri José Chiarello, documento este necessário, vez que
aquele consta na certidão de composição da agremiação de f. 18, e somente teria deixado o
referido cargo no dia 24/07/2018, conforme o informado na petição de fls. 02/03 e na ata da
convenção de fls. 07/08.
Posto isto, determino: 1) a intimação do prestador de contas Neri José Chiarello para juntar aos
autos instrumento de mandato, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 37, § 6º, da Lei nº
9.096/95 c/c artigo 76, do Código de Processo Civil e artigo 48, § 7º, da Resolução TSE nº 23.553
/2017, sob pena de indeferimento das contas e declaração de contas não prestadas.
Determino que a intimação do prestador de contas se dê pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
por intermédio de publicação dirigida ao advogado subscritor do encaminhamento das contas.
Determino, ainda, que seja procedida a atualização das partes no sistema SADP para inclusão de
Roger Schallenberger, bem como a atualização da capa deste feito.
Regularizada a capacidade postulatória, determino seja a prestação de contas processada na
forma do disposto no art. 83, § 2º e seguintes da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Transcorrido o prazo, certifique-se.
Oportunamente, conclusos.
Sinop-MT,22/05/19.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 24-83.2019.6.11.0022
Prestação de contas (Protocolo nº 8.049/2019)
Interessados: PSL - Sinop e outros
Advogada: Aline Manfrin Benatti - OAB/MT nº 12.802
Vistos etc.
Determino seja a declaração de ausência de movimentação de recursos processada na forma do
disposto nos arts. 45 e seguintes da Resolução TSE nº 23.546/2017 (art. 28, § 3º, IV, da Res. TSE
nº 23.546/2017).
Oportunamente, conclusos.
Sinop-MT, 22/05/19.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 23-98.2019.6.11.0022
Prestação de contas (Protocolo nº 7.497/2019)
Interessados/Prestadores de Contas: PV - Sinop (Partido Verde); Roseneide Bezerra de Souza;
Maria de Lurdes Lima Monteiro; José Roberto Stopa e Anderson Carvalho Matos
Advogado: Não há
Vistos etc.,
Intimem-se os prestadores de contas para juntarem aos autos instrumentos de mandato, no prazo
de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 37, § 6º, da Lei nº 9.096/95 c/c artigo 76, do Código de
Processo Civil e artigo 31, da Resolução TSE nº 23.546/2017, sob pena de indeferimento das
contas e declaração de contas não prestadas.
Determino que a intimação dos prestadores de contas se dê por intermédio de mensagens
eletrônicas dirigidas aos e-mails constantes do Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias - SGIP (fls. 03 e 04).

Regularizada a capacidade postulatória, determino seja a declaração de ausência de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Regularizada a capacidade postulatória, determino seja a declaração de ausência de
movimentação de recursos processada na forma do disposto no art. 45 da Resolução TSE nº
23.546/2017 (art. 28, § 3º, IV, da Res. TSE nº 23.546/2017).
Transcorrido o prazo, certifique-se.
Oportunamente, conclusos.
Sinop-MT, 22/05/19.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 40-37.2019.6.11.0022
Prestação de contas (Protocolo nº 8.411/2019)
Interessado: PROS - Sinop e outros
Advogado: Não há
Vistos etc.
Em face do informado à f. 02, notifique-se o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente
e tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração
de que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Sinop-MT, 22/05/19.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 41-22.2019.6.11.0022
Prestação de contas (Protocolo nº 8.412/2019)
Interessado: PRP - Sinop e outros
Advogado: Não há
Vistos etc.
Em face do informado à f. 02, notifique-se o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente
e tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração
de que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Sinop-MT, 22/05/19.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 42-07.2019.6.11.0022

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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PROCESSO Nº 42-07.2019.6.11.0022
Prestação de contas (Protocolo nº 8.413/2019)
Interessado: PSD - Sinop e outros
Advogado: Não há
Vistos etc.
Em face do informado à f. 02, notifique-se o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente
e tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração
de que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Sinop-MT, 22/05/19.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 43-89.2019.6.11.0022
Prestação de contas (Protocolo nº 8.414/2019)
Interessado: PTC - Sinop e outros
Advogado: Não há
Vistos etc.
Em face do informado à f. 02, notifique-se o Partido Político omisso na pessoa do atual presidente
e tesoureiro para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar suas contas ou a declaração
de que trata o §3º do artigo 28, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ainda, visando cumprir o disposto no artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, proceda o
Cartório Eleitoral à cientificação do presidente e do tesoureiro ou daqueles que desempenharam
funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas quanto à omissão da
apresentação das contas.
Por fim, determino que a notificação e a cientificação dos prestadores de contas sejam efetivadas
por intermédio de mensagem eletrônica dirigida ao e-mail constante do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP (art. 3º da Resolução TSE nº 23.328/2010).
Oportunamente, conclusos.
Sinop-MT, 22/05/19.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 42-45.2017.6.11.0032
Ação Penal (Protocolo nº 231/2017)
Autor: Ministério Público Eleitoral
Ré: Angela Aparecida da Silva
Advogado: Carlos Melgar Nascimento - OAB/MT nº 17.735
Vistos etc.,
Não havendo mais providências a serem tomadas, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações
pertinentes.
P.R.I.C.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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P.R.I.C.
Sinop-MT, 14 de maio de 2019.
MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
Juiz Eleitoral

ATOS DA 23ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 015/2019
A Exmª. Senhora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, MM. Juíza da 23ª Zona Eleitoral
/MT, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, por este meio,
nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, divulga o recebimento da Declaração de
Ausência de Movimentação financeira referente ao exercício de 2017, apresentada pelos seguintes
partidos, do município de Nova Canaã do Norte/MT:
PARTIDO
PPS

Nº DO PROCESSO
28-20.2019.6.11.0023

RESPONSÁVEIS
Presidente: Genésio Camilo de Carvalho
Tesoureiro: José Sirineu da Fonseca

Ficam também através deste edital, todos cientes de que, no prazo de três (3) dias, contados a
partir da publicação deste, qualquer interessado poderá apresentar 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.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou
publicar o presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Colíder-MT, 23 de maio de 2019
LEONARDO DA SILVA ARAUJO
Analista Judiciário

EDITAL Nº 014/2019
A Exmª. Senhora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, MM. Juíza da 23ª Zona Eleitoral
/MT, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, por este meio,
nos termos do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, divulga o recebimento da Declaração de
Ausência de Movimentação financeira referente ao exercício de 2018, apresentada pelos seguintes
partidos, do município de Nova Canaã do Norte/MT:
PARTIDO
PPS

Nº DO PROCESSO
27-35.2019.6.11.0023

RESPONSÁVEIS
Presidente: Genésio Camilo de Carvalho
Tesoureiro: José Sirineu da Fonseca

Ficam também através deste edital, todos cientes de que, no prazo de três (3) dias, contados a
partir da publicação deste, qualquer interessado poderá apresentar 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.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou
publicar o presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Colíder-MT, 23 de maio de 2019
LEONARDO DA SILVA ARAUJO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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LEONARDO DA SILVA ARAUJO
Analista Judiciário

INTIMAÇÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo nº 25-65.2019.6.11.0023
Classe: Prestação de contas
Partido: Partido Social Cristão de Itaúba/MT
Interessado: Orivaldo Rufino Damasceno - Presidente do Partido
Interessado: Gilberto Nogueira de Souza - Tesoureiro do Partido
Advogado: Welington Pereira da Costa - OAB/MT 21.693-O
INTIMADOS E QUALIFICAÇÃO: Partido Social Cristão de Itaúba/MT na pessoa de: WELINGTON
PEREIRA DA COSTA, advogado, OAB/MT Nº 21.696-O, com escritório profissional na R. José
Fernandes, nº 100, Centro, Itaúba/MT, CEP: 78.510-000.
Finalidade da intimação: Por ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 23ª Zona
Eleitoral, em cumprimento ao r. despacho de fls. 43/43vº, dos autos 25-65.2019.6.11.0023, fica
INTIMADO o partido político, na pessoa do advogado constituído nos autos, dos termos do
despacho proferido nos autos supracitados, para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar: a) o
balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício financeiro; b) comprovante de
remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital c) parecer da Comissão
Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas d)
demonstrativo dos fluxo de caixa.
DESPACHO: "Ante o exposto, DETERMINO a intimação do órgão partidário na pessoa do
advogado constituído nos autos, mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, conforme
dispõe o art. 44, parágrafo único da Resolução TSE 23.464/2015 c/c art. 1º Resolução TSE nº
23.328/2010, para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar: a) o balanço patrimonial e a
demonstração do resultado do exercício financeiro; b) comprovante de remessa, à Receita Federal
do Brasil, da escrituração contábil digital c) parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal
do partido, se houver, sobre as respectivas contas d) demonstrativo dos fluxo de caixa. Cumprase."
O inteiro teor da decisão poderá ser acessada na consulta "Acompanhamento Processual e Push",
disponível no sítio internet do Tribunal e a consulta aos autos está disponível nas dependências do
Cartório da 23ª Zona Eleitoral, nos horários de expediente da unidade.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não alegue ignorância, expediu-se o
presente Edital, que será publicado no Cartório Eleitoral e no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
na forma da Lei. Eu, _________ Leonardo da Silva Araújo, Analista Judiciário, o digitei. Colíder, 22
de maio de 2019.
LEONARDO DA SILVA ARAUJO
Analista Judiciário

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo nº 23-95.2019.6.11.0023
Classe: Prestação de contas
Partido: Partido Democrático Trabalhista de Itaúba/MT
Interessado: Antônio Ferreira de Oliveira Neto - Presidente do Partido
Interessado: Manoel Adilio Toniazzo - Tesoureiro do Partido
Advogado: Welington Pereira da Costa - OAB/MT 21.693-O
INTIMADOS E QUALIFICAÇÃO: Partido Democrático Trabalhista de Itaúba/MT na pessoa 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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INTIMADOS E QUALIFICAÇÃO: Partido Democrático Trabalhista de Itaúba/MT na pessoa de:
WELINGTON PEREIRA DA COSTA, advogado, OAB/MT Nº 21.696-O, com escritório profissional
na R. José Fernandes, nº 100, Centro, Itaúba/MT, CEP: 78.510-000.
Finalidade da intimação: Por ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 23ª Zona
Eleitoral, em cumprimento ao r. despacho de fls. 43/43vº, dos autos 23-95.2019.6.11.0023, fica
INTIMADO o partido político, na pessoa do advogado constituído nos autos, dos termos do
despacho proferido nos autos supracitados, para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar: a) o
balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício financeiro; b) comprovante de
remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital c) parecer da Comissão
Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas d)
demonstrativo dos fluxo de caixa.
DESPACHO: "Ante o exposto, DETERMINO a intimação do órgão partidário na pessoa do
advogado constituído nos autos, mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, conforme
dispõe o art. 43, parágrafo único da Resolução TSE 23.546/2017 c/c art. 1º Resolução TSE nº
23.328/2010, para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar: a) o balanço patrimonial e a
demonstração do resultado do exercício financeiro; b) comprovante de remessa, à Receita Federal
do Brasil, da escrituração contábil digital c) parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal
do partido, se houver, sobre as respectivas contas d) demonstrativo dos fluxo de caixa. Cumprase."
O inteiro teor da decisão poderá ser acessada na consulta "Acompanhamento Processual e Push",
disponível no sítio internet do Tribunal e a consulta aos autos está disponível nas dependências do
Cartório da 23ª Zona Eleitoral, nos horários de expediente da unidade.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não alegue ignorância, expediu-se o
presente Edital, que será publicado no Cartório Eleitoral e no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
na forma da Lei. Eu, _________ Leonardo da Silva Araújo, Analista Judiciário, o digitei. Colíder, 22
de maio de 2019.
LEONARDO DA SILVA ARAUJO
Analista Judiciário

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo nº 26-50.2019.6.11.0023
Classe: Prestação de contas
Partido: Partido Social Cristão de Itaúba/MT
Interessado: Orivaldo Rufino Damasceno - Presidente do Partido
Interessado: Gilberto Nogueira de Souza - Tesoureiro do Partido
Advogado: Welington Pereira da Costa - OAB/MT 21.693-O
INTIMADOS E QUALIFICAÇÃO: Partido Social Cristão de Itaúba/MT na pessoa de: WELINGTON
PEREIRA DA COSTA, advogado, OAB/MT Nº 21.696-O, com escritório profissional na R. José
Fernandes, nº 100, Centro, Itaúba/MT, CEP: 78.510-000.
Finalidade da intimação: Por ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 23ª Zona
Eleitoral, em cumprimento ao r. despacho de fls. 44/44vº, dos autos 26-50.2019.6.11.0023, fica
INTIMADO o partido político, na pessoa do advogado constituído nos autos, dos termos do
despacho proferido nos autos supracitados, para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar: a) o
balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício financeiro; b) comprovante de
remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital c) parecer da Comissão
Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas d)
demonstrativo dos fluxo de caixa.
DESPACHO: "Ante o exposto, DETERMINO a intimação do órgão partidário na pessoa do
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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DESPACHO: "Ante o exposto, DETERMINO a intimação do órgão partidário na pessoa do
advogado constituído nos autos, mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, conforme
dispõe o art. 43, parágrafo único da Resolução TSE 23.546/2017 c/c art. 1º Resolução TSE nº
23.328/2010, para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar: a) o balanço patrimonial e a
demonstração do resultado do exercício financeiro; b) comprovante de remessa, à Receita Federal
do Brasil, da escrituração contábil digital c) parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal
do partido, se houver, sobre as respectivas contas d) demonstrativo dos fluxo de caixa. Cumprase."
O inteiro teor da decisão poderá ser acessada na consulta "Acompanhamento Processual e Push",
disponível no sítio internet do Tribunal e a consulta aos autos está disponível nas dependências do
Cartório da 23ª Zona Eleitoral, nos horários de expediente da unidade.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não alegue ignorância, expediu-se o
presente Edital, que será publicado no Cartório Eleitoral e no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
na forma da Lei. Eu, _________ Leonardo da Silva Araújo, Analista Judiciário, o digitei. Colíder, 22
de maio de 2019.
LEONARDO DA SILVA ARAUJO
Analista Judiciário

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo nº 24-80.2019.6.11.0023
Classe: Prestação de contas
Partido: Partido Social Democrático de Itaúba/MT
Interessado: Raimundo Zanon - Presidente do Partido
Interessado: Rafael Lhewicheski - Tesoureiro do Partido
Advogado: Welington Pereira da Costa - OAB/MT 21.693-O
INTIMADOS E QUALIFICAÇÃO: Partido Social Democrático de Itaúba/MT na pessoa de:
WELINGTON PEREIRA DA COSTA, advogado, OAB/MT Nº 21.696-O, com escritório profissional
na R. José Fernandes, nº 100, Centro, Itaúba/MT, CEP: 78.510-000.
Finalidade da intimação: Por ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 23ª Zona
Eleitoral, em cumprimento ao r. despacho de fls. 48/48vº, dos autos 24-80.2019.6.11.0023, fica
INTIMADO o partido político, na pessoa do advogado constituído nos autos, dos termos do
despacho proferido nos autos supracitados, para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar: a) o
balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício financeiro; b) comprovante de
remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital c) parecer da Comissão
Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas d)
demonstrativo dos fluxo de caixa.
DESPACHO: "Ante o exposto, DETERMINO a intimação do órgão partidário na pessoa do
advogado constituído nos autos, mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, conforme
dispõe o art. 43, parágrafo único da Resolução TSE 23.546/2017 c/c art. 1º Resolução TSE nº
23.328/2010, para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar: a) o balanço patrimonial e a
demonstração do resultado do exercício financeiro; b) comprovante de remessa, à Receita Federal
do Brasil, da escrituração contábil digital c) parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal
do partido, se houver, sobre as respectivas contas d) demonstrativo dos fluxo de caixa. Cumprase."
O inteiro teor da decisão poderá ser acessada na consulta "Acompanhamento Processual e Push",
disponível no sítio internet do Tribunal e a consulta aos autos está disponível nas dependências do
Cartório da 23ª Zona Eleitoral, nos horários de expediente da unidade.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não alegue ignorância, expediu-se o
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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E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não alegue ignorância, expediu-se o
presente Edital, que será publicado no Cartório Eleitoral e no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
na forma da Lei. Eu, _________ Leonardo da Silva Araújo, Analista Judiciário, o digitei. Colíder, 22
de maio de 2019.
LEONARDO DA SILVA ARAUJO
Analista Judiciário

DESPACHOS
PROCESSO Nº 27-35.2019.6.11.0023 - PC
Classe: Prestação de contas
Partido: Partido Popular Socialista de Nova Canaã do Norte-MT
Interessado: Genésio Camilo de Carvalho - Presidente do Partido
Interessado: José Sirineu da Fonseca - Tesoureiro do Partido
Advogado: Carlos Gonçalves Paschoal - OAB/MT 15.881-A
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Municipal do Partido Popular Socialista
- PPS de Nova Canaã do Norte-MT, referente ao exercício financeiro de 2018.
O presidente e o tesoureiro do partido apresentaram declaração de ausência de movimentação
financeira (p. 10).
Vieram os autos conclusos.
DETERMINO o prosseguimento do feito na forma do disposto no artigo 45 e seguintes da
Resolução TSE nº 23.546/2017. Para tanto: I) publique-se edital com o nome de todos os órgãos
partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de
movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de três dias contados da
publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período; II) juntem-se aos autos os extratos bancários que,
porventura, tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral; III) colete-se e certifique-se no processo
as informações, porventura, obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário; IV) manifesta-se o responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os
incisos I, II e III, no prazo de cinco dias; V) Após, manifestação do MPE no prazo de cinco dias; VI)
Após, abra-se vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação, as
informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de três dias; e VIII)
Após, façam-se os autos conclusos para julgamento,
Cumpra-se.
Colíder - MT, 21 de maio de 2019.
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 26-50.2019.6.11.0023 - PC
Classe: Prestação de contas
Partido: Partido Social Cristão de Itaúba/MT
Interessado: Orivaldo Rufino Damasceno - Presidente do Partido
Interessado: Gilberto Nogueira de Souza - Tesoureiro do Partido
Advogado: Welington Pereira da Costa - OAB/MT 21.693-O
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada pelo Diretório Municipal do Partido
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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Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada pelo Diretório Municipal do Partido
Social Cristão do município de Itaúba/MT, referente ao exercício financeiro de 2018.
As contas foram apresentadas extemporaneamente.
A unidade técnica informou a ausência de peças obrigatórias (p. 42).
Vieram os autos conclusos.
Fundamento. Decido.
De introito, é preciso esclarecer que a presente prestação de contas deve ser analisada de acordo
com as regras prevista na Resolução TSE nº 23.546/2017.
Conforme expressa disposição do art. 4º, V, a, da Resolução TSE nº 23.546/2017, os partidos
políticos, em todos os níveis, devem remeter à Justiça Eleitoral o Balanço Patrimonial e a
Demonstração do Resultado do Exercício, gravado em meio eletrônico, com formatação adequada
à publicação no Diário da Justiça Eletrônico.
Por sua vez, o artigo 29 da Resolução supracitada relaciona as peças obrigatórias nos processos
de prestação de contas, entre as quais estão: a) comprovante de remessa, à Receita Federal do
Brasil, da escrituração contábil digital b) parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do
partido, se houver, sobre as respectivas contas c) demonstrativo dos fluxo de caixa.
A unidade técnica, mediante análise preliminar, apontou a ausência das seguintes peças: a) o
balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício financeiro; b) comprovante de
remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital c) parecer da Comissão
Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas d)
demonstrativo dos fluxo de caixa.
Ante o exposto, DETERMINO a intimação do órgão partidário na pessoa do advogado constituído
nos autos, mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 43,
parágrafo único da Resolução TSE 23.546/2017 c/c art. 1º Resolução TSE nº 23.328/2010, para,
no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar: a) o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do
exercício financeiro; b) comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração
contábil digital c) parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver,
sobre as respectivas contas d) demonstrativo dos fluxo de caixa.
Cumpra-se.
Colíder - MT, 22 de maio de 2019.
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 24-80.2019.6.11.0023 - PC
Classe: Prestação de contas
Partido: Partido Social Democrático de Itaúba/MT
Interessado: Raimundo Zanon - Presidente do Partido
Interessado: Rafael Lhewicheski - Tesoureiro do Partido
Advogado: Welington Pereira da Costa - OAB/MT 21.693-O
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada pelo Diretório Municipal do Partido
Social Democrático do município de Itaúba/MT, referente ao exercício financeiro de 2018.
As contas foram apresentadas extemporaneamente.
A unidade técnica informou a ausência de peças obrigatórias (p. 46).
Vieram os autos conclusos.
Fundamento. Decido.
De introito, é preciso esclarecer que a presente prestação de contas deve ser analisada de acordo
com as regras prevista na Resolução TSE nº 23.546/2017.
Conforme expressa disposição do art. 4º, V, a, da Resolução TSE nº 23.546/2017, os partidos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Conforme expressa disposição do art. 4º, V, a, da Resolução TSE nº 23.546/2017, os partidos
políticos, em todos os níveis, devem remeter à Justiça Eleitoral o Balanço Patrimonial e a
Demonstração do Resultado do Exercício, gravado em meio eletrônico, com formatação adequada
à publicação no Diário da Justiça Eletrônico.
Por sua vez, o artigo 29 da Resolução supracitada relaciona as peças obrigatórias nos processos
de prestação de contas, entre as quais estão: a) comprovante de remessa, à Receita Federal do
Brasil, da escrituração contábil digital b) parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do
partido, se houver, sobre as respectivas contas c) demonstrativo dos fluxo de caixa.
A unidade técnica, mediante análise preliminar, apontou a ausência das seguintes peças: a) o
balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício financeiro; b) comprovante de
remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital c) parecer da Comissão
Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas d)
demonstrativo dos fluxo de caixa.
Ante o exposto, DETERMINO a intimação do órgão partidário na pessoa do advogado constituído
nos autos, mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 43,
parágrafo único da Resolução TSE 23.546/2017 c/c art. 1º Resolução TSE nº 23.328/2010, para,
no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar: a) o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do
exercício financeiro; b) comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração
contábil digital c) parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver,
sobre as respectivas contas d) demonstrativo dos fluxo de caixa.
Cumpra-se.
Colíder - MT, 22 de maio de 2019.
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE
Juíza Eleitoral

PROCESSO Nº 25-65.2019.6.11.0023 - PC
Classe: Prestação de contas
Partido: Partido Social Cristão de Itaúba/MT
Interessado: Orivaldo Rufino Damasceno - Presidente do Partido
Interessado: Gilberto Nogueira de Souza - Tesoureiro do Partido
Advogado: Welington Pereira da Costa - OAB/MT 21.696-O
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada pelo Diretório Municipal do Partido
Social Cristão do município de Itaúba/MT, referente ao exercício financeiro de 2017.
As contas foram apresentadas extemporaneamente.
A unidade técnica informou a ausência de peças obrigatórias (p. 41).
Vieram os autos conclusos.
Fundamento. Decido.
De introito, é preciso esclarecer que a presente prestação de contas deve ser analisada de acordo
com as regras prevista na Resolução TSE nº 23.464/2015, aplicando-se, quanto as disposições
processuais, as regras da Resolução TSE nº 23.546/2017, conforme prevê o art. 65, §§ 1º e 3º, III,
desta última Resolução.
Conforme expressa disposição do art. 4º, V, a, da Resolução TSE nº 23.464/2015, os partidos
políticos, em todos os níveis, devem remeter à Justiça Eleitoral o Balanço Patrimonial e a
Demonstração do Resultado do Exercício, gravado em meio eletrônico, com formatação adequada
à publicação no Diário da Justiça Eletrônico.
Por sua vez, o artigo 29 da Resolução supracitada relaciona as peças obrigatórias nos processos
de prestação de contas, entre as quais estão: a) comprovante de remessa, à Receita Federal do
Brasil, da escrituração contábil digital b) parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do
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Brasil, da escrituração contábil digital b) parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do
partido, se houver, sobre as respectivas contas c) demonstrativo dos fluxo de caixa.
A unidade técnica, mediante análise preliminar, apontou a ausência das seguintes peças: a) o
balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício financeiro; b) comprovante de
remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital c) parecer da Comissão
Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas d)
demonstrativo dos fluxo de caixa.
Ante o exposto, DETERMINO a intimação do órgão partidário na pessoa do advogado constituído
nos autos, mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 44,
parágrafo único da Resolução TSE 23.464/2015 c/c art. 1º Resolução TSE nº 23.328/2010, para,
no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar: a) o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do
exercício financeiro; b) comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração
contábil digital c) parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver,
sobre as respectivas contas d) demonstrativo dos fluxo de caixa.
Cumpra-se.
Colíder - MT, 22 de maio de 2019.
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE
Juíza Eleitoral

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 25/2019/25ªZE - DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA DE ESTÁGIO - 25ª
ZONA ELEITORAL - PONTES E LACERDA/MT
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CLÁUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA, JUIZ
DA 25ª ZONA ELEITORAL, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Resolução n.º 624
/2010-TRE-MT e na forma da lei,
TORNA PÚBLICA a abertura de seleção de 1 (um) estagiário de nível superior para o Cartório da
25ª Zona Eleitoral, com Sede no Município de Pontes e Lacerda/MT, dentre os estudantes
regularmente matriculados e com frequência efetiva em curso de Nível Superior na área de Direito,
nos termos abaixo especificados:
1. NÚMERO DE VAGAS: 1 (uma)
2. VALOR DA BOLSA: R$ 800,00 (oitocentos reais)
3. VALOR DO AUXÍLIO TRANSPORTE: R$ 7,00 (sete reais) por dia útil estagiado.
4. CARGA HORÁRIA: 25 horas semanais - 5 horas diárias.
5. PERÍODO DO ESTÁGIO: 1 (um) ano, prorrogável até o limite de 2 (dois) anos.
6. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO:
6.1. Somente poderão participar da concorrência à vaga de estágio:
a. estudantes do curso de Nível Superior na área de Direito;
b. estudantes que estejam regularmente matriculados e com frequência regular no curso de
Direito, em instituição pública ou particular credenciada;
c. estudantes que cursam entre o 4º (quarto) e o 7º (sétimo) semestre do Curso de Direito;
6.2. É vedada a contratação de estagiário:
a. que participe simultaneamente de outro Programa de Estágio, exceto os obrigatórios para a
conclusão do curso e desde que tenha compatibilidade de horário durante todo o estágio nesta 25ª
Zona Eleitoral;
b. cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau com membros, juízes, promotores e
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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b. cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau com membros, juízes, promotores e
servidores do Tribunal Regional Eleitoral, inclusive requisitados;
c. cônjuge, companheiro ou parente de políticos em exercício de mandato eletivo ou de candidatos
a cargo eletivo;
d. estudantes pertencentes a diretórios de partidos políticos ou filiados a partidos políticos.
7. FASES DO RECRUTAMENTO:
7.1. Os interessados devem comparecer ao Cartório Eleitoral (Av. Minas Gerais, nº 1359, Ed.
Anthonny, Bairro Chácara 2-B - Pontes e Lacerda/MT), no período compreendido entre os dias 27
e 28 de junho do corrente ano, das 08:00 às 13:00, munidos de curriculum vitae, momento em que
será preenchido formulário de inscrição/entrevista/identificação, recebendo protocolo expedido por
este Juízo Eleitoral, servindo como comprovante da inscrição tempestiva do estudante.
Além do documento supra, o aluno, no mesmo período, deverá apresentar o Histórico Escolar e
Atestado de Matrícula, todos devidamente emitidos pela Instituição de Ensino.
Objetivando atender o item "6.1, c" deste edital, do Atestado de Matrícula necessitará constar
expressamente em qual semestre o estudante encontra-se matriculado.
O Histórico escolar deverá contemplar o Coeficiente de Rendimento do estudante.
7.2. Os 10 (dez) candidatos, dentre os inscritos, com o melhor Coeficiente de Rendimento
constante do histórico, serão selecionados para a realizarão de uma prova objetiva.
7.3 Para atender o item "8.2", o estudante, ao fazer sua inscrição, declara aceitar, caso
selecionado na primeira fase descrita no item "7.2", a publicação do seu nome juntamente com a
pontuação do Coeficiente de Rendimento no edital previsto no item "7.4".
7.4 Os nomes dos 10 (dez) candidatos com melhor Coeficiente de Rendimento serão publicados
em ordem alfabética, por edital disponibilizado, até 10 (dez) dias antes da aplicação da prova
objetiva, no mural do Cartório Eleitoral e no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso - DJE/TRE/MT; devendo os inscritos acompanharem esse resultado
preliminar para certificarem sua participarão na segunda fase desta seleção.
7.5 A segunda fase da seleção será realizada com a aplicação de prova objetiva contendo 20
(vinte) questões acerca de Direito Constitucional, Eleitoral e Processual Civil, na data de 15 de
julho, das 08:00 às 10:00, a ser realizada em sala de aula na sede do Centro de Formação e
Atualização dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso - CEFAPRO, localizada na Av.
Minas Gerais, nº 1359, Ed. Anthonny, Bairro Chácara 2-B - Pontes e Lacerda/MT (ao lado do
Cartório Eleitoral).
7.6 Cada uma das respostas corretas, cujo registro, para ser considerado, deverá ser feito no
gabarito disponibilizado juntamente com a prova, valerá 1 (um) ponto.
7.7 Serão desconsideradas as respostas realizadas fora do gabarito, bem como aquelas questões
que receberem mais de uma resposta.
8. DO RESULTADO:
8.1. O Juízo da 25ª Zona Eleitoral publicará edital com lista de classificação em ordem decrescente
de desempenho de todos os participantes da segunda fase da seleção (item 7.5), considerando
aprovado o que obtiver a maior pontuação na prova (objetiva).
8.2. Em caso de obtenção de mesma pontuação na prova objetiva, servirá como critério de
desempate o Coeficiente de Rendimento previsto no item "7.2" e "7.3" deste documento,
considerando aprovado o de maior pontuação nesse critério.
8.3. Sendo ainda insuficiente o critério anterior, ficará aprovado o candidato com maior idade.
8.4. Desse resultado final caberá recurso no prazo de 3 (três) úteis, contados da data de
publicação do respectivo edital no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso - DJE/TRE/MT.
8.5. Acaso o candidato aprovado, no prazo e modos estipulados por este Juízo, não realize a
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8.5. Acaso o candidato aprovado, no prazo e modos estipulados por este Juízo, não realize a
entrega da documentação exigida para a lavratura do termo de estágio ou vindo a desistir do
programa de estágio nos primeiros 90 (noventa) dias (corridos) da assinatura do respectivo termo,
será disponibilizada a vaga para o candidato melhor colocado na ordem de classificação publicada
pelo edital previsto no item "8.1".
8.6. O procedimento da ocupação da vaga de estágio previsto no item "8.5" poderá se repetir,
pelos mesmos motivos, até o transcurso de 90 (noventa) dias (corridos) da data de assinatura do
primeiro termo de estágio pelo candidato inicialmente aprovado nesta seleção.
8.7. Ficando desocupada a vaga de estágio após os 90 (noventa) dias da assinatura do primeiro
termo de estágio ou não havendo mais classificados interessados em ocupa-la, será realizada
nova seleção, caso autorizada pela Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso - TRE/MT.
9. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
9.1 O estudante aprovado, deverá entregar os documentos relacionados abaixo no prazo de 3
(três) dias úteis, após o término do prazo de recurso sobre o resultado final desta seleção:
a. Declaração de ausência de parentesco com membros, juízes, promotores e servidores do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, bem como de não parentesco com detentores de
mandato eletivo e candidatos;
b. Declaração de Não Filiação Partidária;
c. Declaração de não acumulação de estágio;
d. Comprovante de endereço;
e. Cópia do RG, CPF e Título de Eleitor;
f. Dados da agência bancária e conta corrente para depósito do valor da bolsa-estágio;
g. Certidão de Quitação Eleitoral;
h. Comprovante da Situação Cadastral no CPF;
i. Atestado de frequência da sua unidade de ensino;
10. DISPOSIÇÕES FINAIS:
10.1. Para o efeito do cálculo da bolsa e do auxílio transporte, será considerada a frequência
mensal do estagiário.
10.2. Os inscritos ficam cientes, sob pena de desligamento do estágio, que deverão, caso
aprovado, se adequar, de acordo com a carga horária acima mencionada, ao horário de
funcionamento do Cartório Eleitoral (7:30 às 13:30 ou outro determinado pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso).
10.3. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações
prestadas no ato da inscrição. O candidato que fornecer dados incorretos, ou que fizer declarações
falsas, inexatas, ou ainda, que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas neste Edital,
terá cancelada sua inscrição, ou desligado do programa de estágio, sem prejuízo de outras
responsabilizações.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, a
autoridade judiciária mandou que expedisse o presente edital, que será afixado, como de costume,
no átrio do Cartório Eleitoral e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral (DJE/TRE/MT).
Dado e passado nesta cidade de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, aos 15 (quinze) dias
do mês de maio (5) de dois mil e dezenove (2019), eu, Antonio Batista de
Luna__________________, Chefe de Cartório, digitei.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 28ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
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PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO Nº 95-67.2019.6.11.0028
Assunto: Prestação de contas - Exercício Financeiro 2018 - Partido dos Trabalhadores (PT) Confresa/MT
Advogado: Diego Petersem Luz Ribeiro, OAB/MT n. 12.781
RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos à prestação de contas do Partido dos Trabalhadores (PT), de Confresa,
referente ao exercício de 2018;
2. A presente prestação de contas foi encaminhada à Justiça Eleitoral em 02/05/2019, conforme
consta no protocolo de fls. 7, portanto, após o prazo previsto no art. 32 da Lei nº 9.096/95;
3. Procedeu-se à análise preliminar da prestação de contas, tomando-se por base os documentos
e informações constantes dos autos, observando-se os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95,
Resolução/TSE n. 23.546/17 e legislação eleitoral pertinente à matéria, destacando-se as
seguintes ocorrências:
3.1. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação de
recursos no exercício financeiro de 2018, adotando-se, portanto, o rito do art. 45, da Resolução
TSE n. 23.546/17, para análise das contas;
3.2. Houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, com cópia afixada no átrio do cartório, de
Edital sobre a declaração de ausência de movimentação financeira indicada, com prazo de três
dias para impugnação e exames, que transcorreu in albis;
3.3. Empreendida consulta ao sistema SPCA, no módulo extrato bancário, destacou-se a
existência de conta bancária para o CNPJ do partido político, porém, sem a indicação de
lançamentos;
3.4. A agremiação não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício em pauta, conforme
consultas à página da Intranet do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e ao site do TSE.
4. Da análise realizada da documentação comprobatória até então apresentada, constata-se que,
aparentemente, não ocorreu movimentação financeira referente ao exercício de 2018, assim como
verifica-se a ausência de recebimentos das cotas do fundo partidário.
5. Em razão dos exames realizados na presente prestação de contas, pondera-se pela aprovação
das contas partidárias por não ter sido detectada nenhuma irregularidade capaz de macular as
contas apresentadas.
Salvo melhor juízo, é o parecer que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 23 de maio de 2019.
MAURÍCIO BELAS DE OLIVEIRA FERREIRA
Analista Judiciário

PROCESSO Nº 107-81.2019.6.11.0028 - CLASSE: PET
Assunto: Prestação de contas - Exercício Financeiro 2017 - Regularização - Partido Democrático
Trabalhista (PDT) - São José do Xingu/MT
Advogado: Renata Guimarães Naves Carneiro, OAB/MT n. 16.975-B
RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos à petição com pedido de regularização da situação de inadimplência
através de prestação de contas do Partido Democrático Trabalhista (PDT), de São José do Xingu,
referente ao exercício de 2017;
2. A presente petição de contas foi encaminhada à Justiça Eleitoral em 25/02/2019, conforme
consta no protocolo de fls. 2;
3. Procedeu-se à análise preliminar da prestação de contas, tomando-se por base os documentos
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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3. Procedeu-se à análise preliminar da prestação de contas, tomando-se por base os documentos
e informações constantes dos autos, observando-se os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95,
Resolução/TSE n. 23.546/17 e legislação eleitoral pertinente a matéria, destacando-se as
seguintes ocorrências:
3.1. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação de
recursos no exercício financeiro de 2017, adotando-se, portanto, o rito do art. 45, da Resolução
TSE n. 23.546/17, para análise das contas;
3.2. Houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, com cópia afixada no átrio do cartório, de
Edital sobre a declaração de ausência de movimentação financeira indicada, com prazo de três
dias para impugnação e exames, que transcorreu in albis;
3.3. Empreendida consulta ao sistema SPCA, no módulo extrato bancário, destacou-se a ausência
de extrato relativo à agremiação partidária referente ao exercício financeiro de 2017 no Sistema
mencionado;
3.4. A agremiação não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício em pauta, conforme
consultas à página da Intranet do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e ao site do TSE.
4. Da análise realizada da documentação comprobatória até então apresentada, constata-se que,
aparentemente, não ocorreu movimentação financeira referente ao exercício de 2017, assim como
a ausência de recebimentos das cotas do fundo partidário.
5. Em função dos exames realizados na presente prestação de contas, pondera-se pela aprovação
das contas partidárias por não ter sido detectada nenhuma irregularidade capaz de macular as
contas apresentadas.
Salvo melhor juízo, é o parecer que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 23 de maio de 2019.
MAURÍCIO BELAS DE OLIVEIRA FERREIRA
Analista Judiciário

PROCESSO Nº 55-85.2019.6.11.0028 - CLASSE: PC
Assunto: Prestação de contas - Exercício Financeiro 2018 - Partido Social Cristão (PSC) - Porto
Alegre do Norte/MT
Advogado: Mário Sérgio dos Santos Ferreira Junior, OAB/MT n. 12.622
RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos à prestação de contas do Partido Social Cristão (PSC), de Porto Alegre do
Norte, referente ao exercício de 2018;
2. A presente prestação de contas foi encaminhada à Justiça Eleitoral em 22/04/2019, conforme
consta no protocolo de fls. 6, portanto, dentro do prazo previsto no art. 32 da Lei nº 9.096/95;
3. Procedeu-se à análise preliminar da prestação de contas, tomando-se por base os documentos
e informações constantes dos autos, observando-se os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95,
Resolução/TSE n. 23.546/17 e legislação eleitoral pertinente à matéria, destacando-se as
seguintes ocorrências:
3.1. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação de
recursos no exercício financeiro de 2018, adotando-se, portanto, o rito do art. 45, da Resolução
TSE n. 23.546/17, para análise das contas;
3.2. Houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, com cópia afixada no átrio do cartório, de
Edital sobre a declaração de ausência de movimentação financeira indicada, com prazo de três
dias para impugnação e exames, que transcorreu in albis;
3.3. Empreendida consulta ao sistema SPCA, no módulo extrato bancário, destacou-se a ausência
de extrato relativo à agremiação partidária referente ao exercício financeiro de 2018 no Sistema
mencionado;
3.4. A agremiação não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício em pauta, conforme
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3.4. A agremiação não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício em pauta, conforme
consultas à página da Intranet do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e ao site do TSE.
4. Da análise realizada da documentação comprobatória até então apresentada, constata-se que,
aparentemente, não ocorreu movimentação financeira referente ao exercício de 2018, assim como
verifica-se a ausência de recebimentos das cotas do fundo partidário.
5. Em razão dos exames realizados na presente prestação de contas, pondera-se pela aprovação
das contas partidárias por não ter sido detectada nenhuma irregularidade capaz de macular as
contas apresentadas.
Salvo melhor juízo, é o parecer que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 23 de maio de 2019.
MAURÍCIO BELAS DE OLIVEIRA FERREIRA
Analista Judiciário

PROCESSO Nº 69-69.2019.6.11.0028 - CLASSE: PC
Assunto: Prestação de contas - Exercício Financeiro 2018 - Partido dos Trabalhadores (PT) Canabrava do Norte/MT
Advogado: Wilmar Schrader, OAB/MT n. 2.923
RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos à prestação de contas do Partido dos Trabalhadores (PT), de Canabrava
do Norte, referente ao exercício de 2018;
2. A presente prestação de contas foi encaminhada à Justiça Eleitoral em 09/05/2019, conforme
consta no protocolo de fls. 6, portanto, após o prazo previsto no art. 32 da Lei nº 9.096/95;
3. Procedeu-se à análise preliminar da prestação de contas, tomando-se por base os documentos
e informações constantes dos autos, observando-se os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95,
Resolução/TSE n. 23.546/17 e legislação eleitoral pertinente à matéria, destacando-se as
seguintes ocorrências:
3.1. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação de
recursos no exercício financeiro de 2018, adotando-se, portanto, o rito do art. 45, da Resolução
TSE n. 23.546/17, para análise das contas;
3.2. Houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, com cópia afixada no átrio do cartório, de
Edital sobre a declaração de ausência de movimentação financeira indicada, com prazo de três
dias para impugnação e exames, que transcorreu in albis;
3.3. Empreendida consulta ao sistema SPCA, no módulo extrato bancário, destacou-se a ausência
de extrato relativo à agremiação partidária referente ao exercício financeiro de 2018 no Sistema
mencionado;
3.4. A agremiação não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício em pauta, conforme
consultas à página da Intranet do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e ao site do TSE.
4. Da análise realizada da documentação comprobatória até então apresentada, constata-se que,
aparentemente, não ocorreu movimentação financeira referente ao exercício de 2018, assim como
verifica-se a ausência de recebimentos das cotas do fundo partidário.
5. Em razão dos exames realizados na presente prestação de contas, pondera-se pela aprovação
das contas partidárias por não ter sido detectada nenhuma irregularidade capaz de macular as
contas apresentadas.
Salvo melhor juízo, é o parecer que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 23 de maio de 2019.
MAURÍCIO BELAS DE OLIVEIRA FERREIRA
Analista Judiciário

ATOS
DA 32ª ZONA ELEITORAL
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ATOS DA 32ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 13/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
O Excelentíssimo Senhor Dr. Rafael Siman Carvalho, MMº. Juiz em substituição da 32ª Zona
Eleitoral, Município de Cláudia, 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, que nos termos
do art. 59, da Resolução TSE nº 23.553/2017, os partidos políticos, candidatos, coligações e
Ministério Público poderão impugnar a prestação de contas referente as Eleições Gerais de 2018
das agremiações partidárias relacionadas abaixo, formulada em petição fundamentada, dirigida ao
juiz eleitoral relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, no prazo de 3 (três) dias:
Processo

Partido/Município/Advogado
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
Presidente: Rosemar Santos Marchetto

16-76.2019.6.11.0032

Município: Marcelândia/MT
Advogado: Reginaldo Alves, OAB/MT n.º 15.508
Partido: Movimento Democrático Brasileiro
Presidente: Josoel do Prado Andrade

15-91.2019.6.11.0032

Município: Marcelândia/MT
Advogado: Andrei César Dominguez, OAB/MT n.º 8.094

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 afixado no átrio do
Cartório Eleitoral. Eu, Adriano Martins de Andrade, técnico judiciário, digitei e subscrevo, nos
termos da portaria delegatória nº 3/2017/32ZE.
Cláudia, 23 de maio de 2019.
ADRIANO MARTINS DE ANDRADE
Técnico Judiciário

EDITAL N.º 14/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO
O Excelentíssimo Senhor Dr. Rafael Siman Carvalho, MMº. Juiz em substituição da 32ª Zona
Eleitoral, Município de Cláudia, 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, que a agremiação
partidária do município de Cláudia/MT abaixo, apresentou, nos termos do art. 28, § 3º da
Resolução TSE nº 23.546/2017, declaração de ausência de movimentação de recursos relativas
ao exercício financeiro do ano de 2017, facultando-se a qualquer interessado, no prazo de 3 (três)
dias contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação por petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira.
Processo

Partido/Município/Responsáveis

Ano

Partido Social Liberal - PSL
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2017

Neuls da Silva (Tesoureiro)
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado no átrio
do Cartório Eleitoral. Eu, Adriano Martins de Andrade, técnico judiciário, digitei e subscrevo,
autorizado pela Portaria n.º 3/2017/32ªZE/MT.
Cláudia, 23 de maio de 2019.
ADRIANO MARTINS DE ANDRADE
Técnico Judiciário

ATOS DA 33ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS N. 163-36.2018.6.11.0033
Eleitora: Adelicia Cesário Miranda Filha
Vistos.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar a ausência da eleitora aos
trabalhos eleitorais nas Eleições de 2018, conforme documentação encartada nos autos.
A eleitora foi convocada via Whatsapp (fl. 03). Apresentou justificativas às fls. 08/10.
É o relatório. Fundamento e decido.
Sem delongas, a convocação por Whatsapp, embora seja um avanço, não traz a necessária
certeza de que a eleitora realmente tomou ciência de sua convocação, razão pela qual, na dúvida,
não seria razoável imputar qualquer penalidade ao eleitor. Ademais, a eleitora apresentou
justificativa às fls. 08/10 sua ausência não causou prejuízo ao pleito.
Bem por isso, DEIXO DE CONDENAR a mesária faltosa ao pagamento da multa referente a
ausência nas Eleições de 2018.
PROCEDA-SE à aplicação do ASE 175 para regularização da situação eleitoral, diante da
ausência do mesário nas Eleições de 2018.
P.R.I.
Após as anotações de praxe, AO ARQUIVO, sem necessidade de intimação pessoal da eleitora,
tendo em vista a ausência de prejuízos.
EVANDRO JUAREZ RODRIGUES
Juiz Eleitoral

AUTOS N. 162-51.2018.6.11.0033
Eleitora: Carolina Rafaela Vieira dos Santos
Vistos.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar a ausência da eleitora aos
trabalhos eleitorais nas Eleições de 2018, conforme documentação encartada nos autos.
A eleitora foi convocada via Whatsapp (fl. 03) e não foi citada pessoalmente para apresentar
justificativas.
É o relatório. Fundamento e decido.
Sem delongas, a convocação por Whatsapp, embora seja um avanço, não traz a necessária
certeza de que a eleitora realmente tomou ciência de sua convocação, razão pela qual, na dúvida,
não seria razoável imputar qualquer penalidade ao eleitor. Ademais, sua ausência não causou
prejuízo ao pleito.

Bem por isso, DEIXO DE CONDENAR a mesária faltosa ao pagamento da multa referente a
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Bem por isso, DEIXO DE CONDENAR a mesária faltosa ao pagamento da multa referente a
ausência nas Eleições de 2018.
PROCEDA-SE à aplicação do ASE 175 para regularização da situação eleitoral, diante da
ausência do mesário nas Eleições de 2018.
P.R.I.
Após as anotações de praxe, AO ARQUIVO, sem necessidade de intimação pessoal da eleitora,
tendo em vista a ausência de prejuízos.
EVANDRO JUAREZ RODRIGUES
Juiz Eleitoral

AUTOS N. 161-66.2018.6.11.0033
Eleitora: Schirlei Vargas Policeno de Oliveira
Vistos.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar a ausência do eleitor aos trabalhos
eleitorais nas Eleições de 2018, conforme documentação encartada nos autos.
A eleitora foi convocada à fl. 03.
À fl. 08 consta que já fora acolhida a justificativa da eleitora em outro procedimento, que apurava a
sua falta no 1º turno.
É o relatório. Fundamento e decido.
Sem delongas, acolho a justificativa apresentada no 1º turno, já valorada por este juízo em outro
procedimento, por ser válida e razoável, bem como em razão de sua ausência não ter casado
qualquer prejuízo ao pleito.
Bem por isso, DEIXO DE CONDENAR a mesária faltosa ao pagamento da multa referente a
ausência nas Eleições de 2018.
Como o ASE 175 já foi lançado, mantenha-o.
P.R.I.
Após as anotações de praxe, AO ARQUIVO, sem necessidade de intimação pessoal do eleitor,
tendo em vista a ausência de prejuízos.
EVANDRO JUAREZ RODRIGUES
Juiz Eleitoral

AUTOS N. 159-96.2018.6.11.0033
Eleitora: Gercina Ferreira Lemes
Vistos.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar a ausência da eleitora aos
trabalhos eleitorais nas Eleições de 2018, conforme documentação encartada nos autos.
A eleitora foi convocada via Whatsapp (fl. 03) e não foi citada pessoalmente para apresentar
justificativas.
É o relatório. Fundamento e decido.
Sem delongas, a convocação por Whatsapp, embora seja um avanço, não traz a necessária
certeza de que a eleitora realmente tomou ciência de sua convocação, razão pela qual, na dúvida,
não seria razoável imputar qualquer penalidade ao eleitor. Ademais, sua ausência não causou
prejuízo ao pleito.
Bem por isso, DEIXO DE CONDENAR a mesária faltosa ao pagamento da multa referente a
ausência nas Eleições de 2018.
PROCEDA-SE à aplicação do ASE 175 para regularização da situação eleitoral, diante da
ausência do mesário nas Eleições de 2018.
P.R.I.
Após as anotações de praxe, AO ARQUIVO, sem necessidade de intimação pessoal da eleitora,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Após as anotações de praxe, AO ARQUIVO, sem necessidade de intimação pessoal da eleitora,
tendo em vista a ausência de prejuízos.
EVANDRO JUAREZ RODRIGUES
Juiz Eleitoral

AUTOS N. 158-14.2018.6.11.0033
Eleitora: Gustavo Wadann Perez Azevedo
Vistos.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar a ausência do eleitor aos trabalhos
eleitorais nas Eleições de 2018, conforme documentação encartada nos autos.
O eleitor foi convocado via Whatsapp e não foi localizado pessoalmente.
É o relatório. Fundamento e decido.
Sem delongas, a convocação por Whatsapp, embora seja um avanço, não traz a necessária
certeza de que o eleitor realmente tomou ciência de sua convocação, razão pela qual, na dúvida,
não seria razoável imputar qualquer penalidade ao eleitor. Ademais, a sua ausência não causou
prejuízo ao pleito.
Bem por isso, DEIXO DE CONDENAR o mesário faltoso ao pagamento da multa referente a
ausência nas Eleições de 2018.
PROCEDA-SE à aplicação do ASE 175 para regularização da situação eleitoral, diante da
ausência do mesário nas Eleições de 2018.
P.R.I.
Após as anotações de praxe, AO ARQUIVO, sem necessidade de intimação pessoal do eleitor,
tendo em vista a ausência de prejuízos.
EVANDRO JUAREZ RODRIGUES
Juiz Eleitoral

AUTOS N. 157-29.2018.6.11.0033
Eleitora: Jackeline Alencar de Oliveira
Vistos.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar a ausência da eleitora aos
trabalhos eleitorais nas Eleições de 2018, conforme documentação encartada nos autos.
A eleitora foi convocada via Whatsapp e não foi localizada pessoalmente.
É o relatório. Fundamento e decido.
Sem delongas, a convocação por Whatsapp, embora seja um avanço, não traz a necessária
certeza de que a eleitora realmente tomou ciência de sua convocação, razão pela qual, na dúvida,
não seria razoável imputar qualquer penalidade ao eleitor. Ademais, a sua ausência não causou
prejuízo ao pleito.
Bem por isso, DEIXO DE CONDENAR a mesária faltosa ao pagamento da multa referente a
ausência nas Eleições de 2018.
PROCEDA-SE à aplicação do ASE 175 para regularização da situação eleitoral, diante da
ausência do mesário nas Eleições de 2018.
P.R.I.
Após as anotações de praxe, AO ARQUIVO, sem necessidade de intimação pessoal da eleitora,
tendo em vista a ausência de prejuízos.
EVANDRO JUAREZ RODRIGUES
Juiz Eleitoral

AUTOS N. 111-40.2018.6.11.0033
Eleitor: Dionathan Marques dos Santos
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Eleitor: Dionathan Marques dos Santos
Vistos.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar a ausência do eleitor aos trabalhos
eleitorais nas Eleições de 2018, conforme documentação encartada nos autos.
O eleitor foi convocado pessoalmente (fl. 03) e, mesmo citado pessoalmente para apresentar
justificativas (fl. 10), deixou o prazo transcorrer "in albis".
É o relatório. Fundamento e decido.
Não obstante convocada para os trabalhos eleitorais, o eleitor deixou de comparecer ao 1º Turno
das Eleições de 2018, não apresentando sequer justificativa no prazo legal, demonstrando total
descaso com a Justiça Eleitoral.
Bem por isso, nos termos artigo 124 do Código Eleitoral e artigo 85 da Res. TSE nº 21538/2003,
CONDENO o mesário faltoso Dionathan Marques dos Santos ao pagamento da multa no valor R$
35,10 (trinta e cinco reais e dez centavos), referente a ausência no primeiro turno das Eleições de
2018.
INTIME-SE pessoalmente o eleitor para pagamento da multa imposta no prazo de 30 (trinta) dias.
Havendo pagamento, REGISTRE-SE o ASE 078, motivo 1.
Por outro lado, caso a multa não seja paga no prazo de 30 dias, PROCEDA-SE à aplicação do
ASE 264.
P.R.I.
Após as anotações de praxe, AO ARQUIVO.
EVANDRO JUAREZ RODRIGUES
Juiz Eleitoral

AUTOS N. 110-55.2018.6.11.0033
Eleitora: Hérica Reis Monção
Vistos.
Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar a ausência da eleitora aos
trabalhos eleitorais nas Eleições de 2018, conforme documentação encartada nos autos.
A eleitora foi convocada via Whatsapp (fl. 03) e não foi citada pessoalmente para apresentar
justificativas (fl. 09).
É o relatório. Fundamento e decido.
Sem delongas, a convocação por Whatsapp, embora seja um avanço, não traz a necessária
certeza de que a eleitora realmente tomou ciência de sua convocação, mormente se
considerarmos que ela sequer foi localizada para apresentar suas justificativas. Ademais, sua
ausência não causou prejuízo ao pleito.
Bem por isso, DEIXO DE CONDENAR a mesária faltosa ao pagamento da multa referente a
ausência nas Eleições de 2018.
PROCEDA-SE à aplicação do ASE 175 para regularização da situação eleitoral, diante da
ausência do mesário nas Eleições de 2018.
P.R.I.
Após as anotações de praxe, AO ARQUIVO, sem necessidade de intimação pessoal da eleitora,
tendo em vista a ausência de prejuízos.
EVANDRO JUAREZ RODRIGUES
Juiz Eleitoral

ATOS DA 34ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PC - 22-48.2017.6.11.0034 - PSC - EXERCÍCIO/2014 - PLANALTO DA SERRADiário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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PC - 22-48.2017.6.11.0034 - PSC - EXERCÍCIO/2014 - PLANALTO DA SERRAMT
PROCESSO N.º 22-48.2017.6.11.0034 - PC
CLASSE: PC
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014
PARTIDO: PSC - PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PLANALTO DA SERRA
ADVOGADA: ANA MARIA DE ARAÚJO - OAB/MT 3.654-A
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas apresentada por Partido Político - Exercício Financeiro - 2014.
As contas foram apresentadas intempestivamente e não houve impugnação por qualquer
interessado.
Procedida à análise das contas, o Parecer Técnico sugeriu para que as contas sejam julgadas
como não prestadas.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
O PSC - Partido Social Cristão de Planalto da Serra apresentou intempestivamente suas contas,
para as quais foi adotado o sistema simplificado de análise, conforme disposto no art. 28, §9º da
Lei nº 9.504/1997 e art. 57 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Não consta no caderno processual a integralidade dos documentos obrigatórios (art. 48 da
Resolução TSE nº 23.463/2015).
No que toca às inconsistências apontadas na manifestação do Órgão Ministerial, necessário
ressaltar que são elas capazes de macular a regularidade das contas, pois impedem seu exame e
obstam que a Justiça Eleitoral identifique as fontes de financiamento da campanha. Irregulares,
portanto, as contas apresentadas.
Isto posto, em consonância com a manifestação ministerial, DESAPROVO as contas do PSC
Partido Social Cristão de Planalto da Serra, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.504/97 c/c art. 68, III,
da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Dê-se ciência da sentença ao Ministério Público Eleitoral que oficia junto à 34ª Zona Eleitoral.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
P.R.I.C.
Chapada dos Guimarães/MT, 21 de maio de 2019.
RAMON FAGUNDES BOTELHO
Juiz Eleitoral

PC - 24-86.2015.6.11.0034 - PSDB - EXERCÍCIO/2014 - CHAPADA DOS
GUIMARÃES-MT
PROCESSO N.º 24-86.2015.6.11.0034
CLASSE: PC
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014
PARTIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - CHAPADA DOS
GUIMARÃES
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas do Partido da Social Democracia Brasileira do município de
Chapada dos Guimarães/MT, referente ao exercício financeiro de 2014.

Apresentadas as contas na forma simplificada, conforme preconiza o art. 57, da Resolução TSE n.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Apresentadas as contas na forma simplificada, conforme preconiza o art. 57, da Resolução TSE n.
23.463/2015, porém, sem a devida apresentação das peças obrigatórias contidas, na resolução,
acima citada, do Tribunal Superior Eleitoral.
Intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a peça faltante, quedou-se silente,
transcorrendo in albis o mencionado prazo, conforme se vê do documento de p. 38.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como
não prestadas.
É o breve relatório.
Decido.
A Resolução TSE 23.463/2015, prescreve que a prestação de contas, ainda que na forma
simplificada, deva ser apresentada mediante apresentação das peças obrigatórias, ainda que em
meio magnético.
A agremiação, no caso em tela, apresentou suas contas sem, contudo, apresentar tais documentos
e mesmo intimada para regularizar sua prestação de contas, permaneceu silente.
DIANTE DE TODO EXPOSTO, ante a falta de apresentação das peças necessárias à análise da
prestação das contas, JULGO NÃO PRESTADA AS CONTAS e, consequentemente, nos termos
do art. 83, II, da Resolução TSE n. 23.553/2017, determino a perda do direito ao recebimento da
quota do fundo partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado em cumprimento às formalidades legais e anotação no SICO, arquivemse os autos com as baixas e notações pertinentes.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpra-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, arquivem-se.
Chapada dos Guimarães, 21 de maio de 2019.
RAMON FAGUNDES BOTELHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 35ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 19/2019 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
O Exmo. Sr. Dr. Vagner Dupim Dias, MM. Juiz da 35ª Zona Eleitoral/MT, no uso de suas
atribuições legais, TORNA PÚBLICO, a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem
ciência, foram protocolados neste Cartório as DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS pelos Partidos de Juína/MT, a seguir: Partido Progressista,
Partido Social Cristão, Partido Social Liberal, Partido Trabalhista Brasileiro, Solidariedade, Partido
da República, Partido da Social Democracia Brasileira, Movimento Democrático Brasileiro,
Democratas, e de Castanheira/MT: Partido dos Trabalhadores. Nos termos do artigo 45, I, da
Resolução TSE 23.546/2017 ficarão disponíveis por 3 dias, facultando a qualquer interessado, 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. 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
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. 2927

Cuiabá, sexta-feira, 24 de maio de 2019

67

que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e
afixado no mural do Cartório Eleitoral. Eu, Sandra B B Tôrres Dupim, Analista Judiciário, assino.
Juína, 23 de maio de 2019.
SANDRA BATISTA BEZERRA TORRES DUPIM
Analista Judiciário

INTIMAÇÕES
EXECUÇÃO FISCAL 42-46.2011.
Autos nº : 42-46.2011.6.11.0035
Espécie: EXECUÇÃO FISCAL
Executado :LELINHO DOS SANTOS KAPICH, NADILEY SOARES TEIXEIRA, TV MUNDIAL.
Advogado: JARBAS ANTONIO DIAS, OAB MT 7842-B.
Vistos. Notifiquem-se os Executados para ciência de bloqueio de valores e para manifestação
conforme descreve o artigo 854, § 3º, CPC, no prazo de cinco dias.
VAGNER DUPIM DIAS
Juiz Eleitoral

ATOS DA 38ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 20/2019
RELAÇÃO DE ÓBITOS REGISTRADOS NO CADASTRO ELEITORAL ENTRE OS MESES DE
JUNHO DE 2018 E ABRIL DE 2019
(PRAZO 10 DIAS)
O Excelentíssimo Senhor Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, Juiz da 38ª Zona Eleitoral, determinou e
o Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela Portaria nº 5/2015/38ªZE, tornam pública,
para conhecimento dos interessados e demais efeitos legais, em cumprimento ao art. 71, IV c/c 77,
II, ambos do Código Eleitoral, a relação de inscrições eleitorais canceladas por registro de
falecimento, no âmbito deste Juízo, entre os meses de junho de 2018 e abril de 2019, também
disponível

para

consulta

no

link

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

/anexos_de_normativos-edital-20-2019-20190523121912057-882fbefdd571d8f77ef40d36ffde3429.
pdf para eventual contestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 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, 23 de maio de 2019.
ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 18/2019 - INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
* Republicação de matéria em virtude de alteração em seu texto por falha na configuração de sua
formatação.
EDITAL Nº 18/2019 - INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
(Prazo: 20 dias)
Processo nº 15-10.2018.6.11.0038
Assunto: Duplicidade/pluralidade de inscrição (coincidência)
Interessado: FELLIPE FERREIRA DE CAMPOS
Interessado: MARCELO MARQUES DA SILVA
O Excelentíssimo Senhor Alexandre Paulichi Chiovitti, Juiz da 38ª Zona Eleitoral de Mato Grosso,
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 Excelentíssimo Senhor Alexandre Paulichi Chiovitti, Juiz da 38ª Zona Eleitoral de Mato Grosso,
no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos que do presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiverem, em especial FELLIPE FERREIRA DE CAMPOS, nascido em 28/08/1986
em Cuiabá - MT, filho de José Euclides Campos e de Genivalda Ferreira Campos, portador do RG
nº 0926389-3 SSPMT, e MARCELO MARQUES DA SILVA, nascido em 18/06/1985 em São Luís MA, filho de Joao Benedito da Silva e de Rita de Cassia da Silva, portador do RG nº 1022809-2
SSP/MT, residentes em endereços desconhecidos que ficam INTIMADOS do teor da sentença
exarada nos autos em epígrafe, para que, querendo, apresentem recurso no prazo de 3 (três) dias.
TEOR DA DECISÃO: "PROCESSO N.º 15-10.2018.6.11.0038
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÃO (COINCIDÊNCIA)
INTERESSADO: FELLIPE FERREIRA DE CAMPOS
INTERESSADO: MARCELO MARQUES DA SILVA
Vistos.
Cuida-se de procedimento relativo à coincidência biométrica 1dbiomt1816373846 apontada pelo
TSE por meio do sistema AFIS (Automated Fingerprint Identification System), envolvendo as
digitais dos eleitores Fellipe Ferreira de Campos e Marcelo Marques da Silva abaixo identificados,
conforme fichas de coincidências de fls. 03/04.
INSCRIÇÃO ELEITORAL 036007641813
Eleitor: Fellipe Ferreira de Campos
Mãe: Genivalda Ferreira Campos
Pai: José Euclides Campos
Data de nascimento: 28/08/1986
Naturalidade: Cuiabá/MT
Domicílio eleitoral: Santo Antônio do Leverger/MT
Alistamento: 19/01/2017
INSCRIÇÃO ELEITORAL 035717481830
Eleitor: Marcelo Marques da Silva
Mãe: Rita de Cassia da Silva
Pai: João Benedito da Silva
Data de nascimento: 18/06/1985
Naturalidade: São Luiz/MA
Domicílio eleitoral: Cuiabá/MT
Alistamento: 04/05/2016
À fl. 11 verifica-se que foi publicado edital de notificação aos eleitores envolvidos.
Expedidos mandados de notificação para comparecerem ao Cartório Eleitoral para nova coleta de
dados, os eleitores não foram encontrados nos endereços por eles informados, conforme certidões
de fls. 23 e 34.
Em razão do não comparecimento dos eleitores para nova coleta de dados não é possível aferir se
se tratam de fato de pessoas diversas.
Do exposto, não havendo como desconsiderar a coincidência de dados biométricos dos eleitores
envolvidos, que envolve 9 (nove) digitais e semelhança física entre as fotos, a fim de assegurar a
integridade do cadastro eleitoral, determino, com fundamento no art. 71, inciso III, do Código
Eleitoral, o cancelamento das inscrições envolvidas na presente coincidência, referentes aos
eleitores Marcelo Marques da Silva (inscrição 035717481830) e Fellipe Ferreira de Campos
(inscrição 036007641813), devendo ser lançado o ASE 450 - cancelamento - sentença autoridade
judiciária.
Registre-se que, não obstante a presente decisão, os eleitores poderão requerer nova inscrição
eleitoral, mediante apresentação dos documentos exigidos e preenchimento dos requisitos legais.
Publique-se e intime-se.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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eleitoral, mediante apresentação dos documentos exigidos e preenchimento dos requisitos legais.
Publique-se e intime-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Sobrevindo o trânsito em julgado, determino o encaminhamento de cópia integral destes autos ao
Ministério Público Eleitoral, para manifestação de ilícito penal eleitoral a ser apurado, nos termos
do art. 48 da Resolução 21538/2003.
Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e registros necessários. Cumpra-se.
Santo Antônio de Leverger, 03 de maio de 2019. "
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi determinada
a expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral
por três edições consecutivas, e disponibilizado no átrio do Cartório Eleitoral. Eu, Antoniony
Marques de Oliveira Costa, Técnico Judiciário e Chefe de Cartório da 38ª ZE, digitei e, ao final,
assino o presente, com autorização na Portaria nº 5/2015/38ªZE-MT (DEJE nº 1983, ano 2015).
Santo Antônio do Leverger - MT, 15 de maio de 2018.
ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 19/2019
RELAÇÃO DE OPERAÇÕES REALIZADAS NO CADASTRO ELEITORAL NO PERÍODO DE 16
DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, Juiz da 38ª Zona Eleitoral, determinou e
o Chefe de Cartório, 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 16 de abril a 15 de maio
de 2019, sendo deferidas as constantes na relação anexa, também disponível para consulta
através do link http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativosedital-19-2019-20190523114245628-fadc86348a512643721e25263290bb4f.pdf 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, 23 de maio de 2019.
ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA
Chefe de Cartório

DESPACHOS
PROCESSO Nº 34-60.2011.6.11.0038
Execução Fiscal - EF
Advogado: João Nunes de Viveiros Neto, Procurador da Fazenda Nacional
Exequente: União
Executado: Eugenio Vieira de Figueiredo Neto
Vistos etc.
Defiro a penhora on line a ser realizada em desfavor da executada, e, ato contínuo, procedo a
operação necessária, conforme se verifica dos extratos anexos.
Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito.
Às providências.
Cumpra-se.
Santo Antônio de Leverger, 09 de maio de 2019.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Santo Antônio de Leverger, 09 de maio de 2019.
ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
Juiz Eleitoral

ATOS DA 39ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
Nº 35/2019 - CITAÇÃO DE MESÁRIO FALTOSO
Processo nº 42-53.2019.611.0039 - Mesário Faltoso - Eleições 2018 - Protocolo nº 2.543/2019
Requerida: Lucia Braga da Silva
Prazo: 20 (vinte) dias
O Exmº. Senhor Jeverson Luiz Quinteiro, Juiz da 39ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições
legais, e o Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela Portaria nº 2/2015/39ªZE, torna
público a todos os que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este meio
fica intimada a senhora Lúcia Braga da Silva, título eleitoral nº 013783941872, mesária faltosa no
primeiro turno das Eleições/2018, de que, nos autos supramencionados, foi exarada sentença, cuja
parte dispositiva transcreve-se: Assim, nos termos do art. 9º, caput, do Provimento nº 18/2012/CRE
/MT, ante a inércia da eleitora Lucia Braga da Silva, arbitro a multa em R$ 17,55 (dezessete reais e
cinquenta e cinco centavos). Publique-se. Registre-se. Intime-se, cientificando-se a eleitora do
prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado da sentença para comprovar o pagamento da
multa aplicada. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado sem que a
eleitora tenha comprovado o pagamento, anote-se a multa no Livro de Inscrição de Multas
Eleitorais, lavrando-se o respectivo termo. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpridas as
formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de
maio de 2019. Geraldo Fernandes Fidélis Neto Juiz Eleitoral."
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Cuiabá/MT, aos
vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (23/5/2019).
ARMANDO SUSSIA ROSA
Chefe de Cartório
Portaria nº 2/2015/39ªZE

Nº 36/2019 - CITAÇÃO DE MESÁRIO FALTOSO
Processo nº 47.75.2019.611.0039 - Mesário Faltoso - Eleições 2018 - Protocolo nº 2.548/2019
Requerida: Kenia Molina Iendo Nakano
Prazo: 20 (vinte) dias
O Exmº. Senhor Jeverson Luiz Quinteiro, Juiz da 39ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições
legais, e o Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela Portaria nº 2/2015/39ªZE, torna
público a todos os que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este meio
fica intimada a senhora Kênia Molina Iendo Nakano, título eleitoral nº 030505071805, mesária
faltosa no primeiro turno das Eleições/2018, de que, nos autos supramencionados, foi exarada
sentença, cuja parte dispositiva transcreve-se: "Assim, nos termos do art. 9º, caput, do Provimento
nº 18/2012/CRE/MT, ante a inércia da eleitora Kenya Molina Iendo Nakano, arbitro a multa em R$
17,55 (dezessete reais e cinquenta e cinco centavos). Publique-se. Registre-se. Intime-se,
cientificando-se a eleitora do prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado da sentença para
comprovar o pagamento da multa aplicada. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito
em julgado sem que a eleitora tenha comprovado o pagamento, anote-se a multa no Livro de
Inscrição de Multas Eleitorais, lavrando-se o respectivo termo. Ciência ao Ministério Público
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Inscrição de Multas Eleitorais, lavrando-se o respectivo termo. Ciência ao Ministério Público
Eleitoral. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe.
Cumpra-se. Cuiabá, 21 de maio de 2019. Geraldo Fernandes Fidélis Neto Juiz Eleitoral."
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Cuiabá/MT, aos
vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (23/5/2019).
ARMANDO SUSSIA ROSA
Chefe de Cartório
Portaria nº 2/2015/39ªZE

Nº 37/2019 - CITAÇÃO DE MESÁRIO FALTOSO
Processo nº 59-89.2019.611.0039 - Mesário Faltoso - Eleições 2018 - Protocolo nº 2.560/2019
Requerido: Alexandre Magno Tomaz dos Santos
Prazo: 20 (vinte) dias
O Exmº. Senhor Jeverson Luiz Quinteiro, Juiz da 39ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições
legais, e o Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela Portaria nº 2/2015/39ªZE, torna
público a todos os que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este meio
fica intimado o senhor Alexandre Magno Tomaz dos Santos, título eleitoral nº 149299860299,
mesário faltoso no primeiro turno das Eleições/2018, de que, nos autos supramencionados, foi
exarada sentença, cuja parte dispositiva transcreve-se: "Assim, nos termos do art. 9º, caput, do
Provimento nº 18/2012/CRE/MT, ante a inércia do eleitor Alexandre Magno Tomaz dos Santos,
arbitro a multa em R$ 17,55 (dezessete reais e cinquenta e cinco centavos). Publique-se. Registrese. Intime-se, cientificando-se a eleitora do prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado da
sentença para comprovar o pagamento da multa aplicada. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias
após o trânsito em julgado sem que a eleitora tenha comprovado o pagamento, anote-se a multa
no Livro de Inscrição de Multas Eleitorais, lavrando-se o respectivo termo. Ciência ao Ministério
Público Eleitoral. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações de
praxe. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de maio de 2019. Geraldo Fernandes Fidélis Neto Juiz Eleitoral."
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Cuiabá/MT, aos
vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (23/5/2019).
ARMANDO SUSSIA ROSA
Chefe de Cartório
Portaria nº 2/2015/39ªZE

Nº 34/2019 - INTIMAÇÃO DE MESÁRIO FALTOSO
Processo nº 37-31.2019.611.0039 - Mesário Faltoso - Eleições 2018 - Protocolo nº 3.303/2019
Requerida: Rosiane Amorim Albino
Prazo: 20 (vinte) dias
O Exmº. Senhor Jeverson Luiz Quinteiro, Juiz da 39ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições
legais, e o Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela Portaria nº 2/2015/39ªZE, torna
público a todos os que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este meio
fica intimada a senhora a senhora Rosiane Amorim Albino, título eleitoral nº 034220121872,
mesária faltosa nos dois turnos das Eleições/2018, de que, nos autos supramencionados, foi
exarada sentença, cuja parte dispositiva transcreve-se: "Assim, nos termos do art. 9º, caput, do
Provimento nº 18/2012/CRE/MT, ante a inércia da eleitora Rosiane Amorim Albino, arbitro a multa
em R$ 17,55 (dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) para cada turno, perfazendo o total de
R$ 35,10 (trinta e cinco reais e dez centavos). Publique-se. Registre-se. Intime-se, cientificando-se
a eleitora do prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado da sentença para comprovar o
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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a eleitora do prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado da sentença para comprovar o
pagamento da multa aplicada. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado
sem que a eleitora tenha comprovado o pagamento, anote-se a multa no Livro de Inscrição de
Multas Eleitorais, lavrando-se o respectivo termo. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe. Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2019. Geraldo Fernandes Fidélis Neto Juiz Eleitoral."
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Cuiabá/MT, aos
vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (23/5/2019).
ARMANDO SUSSIA ROSA
Chefe de Cartório
Portaria nº 2/2015/39ªZE

SENTENÇAS
PROCESSO Nº 37-31.2019.611.0039 - MESÁRIA FALTOSA
Eleições 2018 - Protocolo nº 3.303/2019
Requerida: Rosiane Amorim Albino
Vistos. Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo cartório eleitoral, relativo à eleitora
Rosiane Amorim Albino, por não comparecimento aos trabalhos eleitorais referentes aos dois
turnos das Eleições/2018, em conformidade com o Provimento nº 18/2012/CRE/MT.
Citada, a eleitora por edital, não se manifestou (fl.14-v).
O Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela aplicação da multa(fl.16).
É o relatório. Decido.
De acordo com o art. 14 da Resolução TSE nº 23.399/2013, o eleitor que não comparecer aos
trabalhos eleitorais tem o prazo de 30 (trinta) dias para justificar ao Juiz Eleitoral sua ausência.
A eleitora em epígrafe não se manifestou em tal prazo, e ainda assim foi dada nova oportunidade
de se justificar, o que restou infrutífero (fl. 14-v).
Assim, nos termos do art. 9º, caput, do Provimento nº 18/2012/CRE/MT, ante a inércia da eleitora
Rosiane Amorim Albino, arbitro a multa em R$ 17,55 (dezessete reais e cinquenta e cinco
centavos) para cada turno, perfazendo o total de R$ 35,10 (trinta e cinco reais e dez centavos).
Publique-se. Registre-se. Intime-se, cientificando-se a eleitora do prazo de 30 (trinta) dias após o
trânsito em julgado da sentença para comprovar o pagamento da multa aplicada.
Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado sem que a eleitora tenha
comprovado o pagamento, anote-se a multa no Livro de Inscrição de Multas Eleitorais, lavrando-se
o respectivo termo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos,
com as anotações de praxe. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de maio de 2019
GERALDO FERNANDES FIDÉLIS NETO
Juiz Eleitoral, em substituição

PROCESSO Nº 42-53.2019.611.0039 - MESÁRIA FALTOSA
Eleições 2018 - Protocolo nº 2.543/2019
Requerida: Lucia Braga da Silva
Vistos. Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo cartório eleitoral, relativo à eleitora
Lucia Braga da Silva, por não comparecimento aos trabalhos eleitorais referentes ao primeiro turno
das Eleições/2018, em conformidade com o Provimento nº 18/2012/CRE/MT.
Citada, a eleitora por edital, não se manifestou (fl.14).
O Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela aplicação da multa.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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O Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela aplicação da multa.
É o relatório. Decido.
De acordo com o art. 14 da Resolução TSE nº 23.399/2013, o eleitor que não comparecer aos
trabalhos eleitorais tem o prazo de 30 (trinta) dias para justificar ao Juiz Eleitoral sua ausência.
A eleitora em epígrafe não se manifestou em tal prazo, e ainda assim foi dada nova oportunidade
de se justificar, o que restou infrutífero (fl. 14).
Assim, nos termos do art. 9º, caput, do Provimento nº 18/2012/CRE/MT, ante a inércia da eleitora
Lucia Braga da Silva, arbitro a multa em R$ 17,55 (dezessete reais e cinquenta e cinco centavos).
Publique-se. Registre-se. Intime-se, cientificando-se a eleitora do prazo de 30 (trinta) dias após o
trânsito em julgado da sentença para comprovar o pagamento da multa aplicada.
Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado sem que a eleitora tenha
comprovado o pagamento, anote-se a multa no Livro de Inscrição de Multas Eleitorais, lavrando-se
o respectivo termo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos,
com as anotações de praxe. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de maio de 2019
GERALDO FERNANDES FIDÉLIS NETO
Juiz Eleitoral, em substituição

PROCESSO Nº 47-75.2019.611.0039 - MESÁRIA FALTOSA
Eleições 2018 - Protocolo nº 2.543/2019
Requerida: Kenya Molina Iendo Nakano
Vistos. Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo cartório eleitoral, relativo à eleitora
Kenya Molina Iendo Nakano, por não comparecimento aos trabalhos eleitorais referentes ao
primeiro turno das Eleições/2018, em conformidade com o Provimento nº 18/2012/CRE/MT.
Citada, a eleitora por edital, não se manifestou (fl.14-v).
O Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela aplicação da multa(fl.16).
É o relatório. Decido.
De acordo com o art. 14 da Resolução TSE nº 23.399/2013, o eleitor que não comparecer aos
trabalhos eleitorais tem o prazo de 30 (trinta) dias para justificar ao Juiz Eleitoral sua ausência.
A eleitora em epígrafe não se manifestou em tal prazo, e ainda assim foi dada nova oportunidade
de se justificar, o que restou infrutífero (fl. 14-v).
Assim, nos termos do art. 9º, caput, do Provimento nº 18/2012/CRE/MT, ante a inércia da eleitora
Kenya Molina Iendo Nakano, arbitro a multa em R$ 17,55 (dezessete reais e cinquenta e cinco
centavos).
Publique-se. Registre-se. Intime-se, cientificando-se a eleitora do prazo de 30 (trinta) dias após o
trânsito em julgado da sentença para comprovar o pagamento da multa aplicada.
Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado sem que a eleitora tenha
comprovado o pagamento, anote-se a multa no Livro de Inscrição de Multas Eleitorais, lavrando-se
o respectivo termo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos,
com as anotações de praxe. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de maio de 2019
GERALDO FERNANDES FIDÉLIS NETO
Juiz Eleitoral, em substituição

PROCESSO Nº 59-89.2019.611.0039 - MESÁRIO FALTOSO
Eleições 2018 - Protocolo nº 2.560/2019
Requerido: Alexandre Magno Tomaz dos Santos

Vistos. Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo cartório eleitoral, relativo à eleitora
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. Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo cartório eleitoral, relativo à eleitora
Alexandre Magno Tomaz dos Santos, por não comparecimento aos trabalhos eleitorais referentes
ao primeiro turno das Eleições/2018, em conformidade com o Provimento nº 18/2012/CRE/MT.
Citado, o eleitor por edital, não se manifestou (fl.16-v).
O Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela aplicação da multa(fl.18).
É o relatório. Decido.
De acordo com o art. 14 da Resolução TSE nº 23.399/2013, o eleitor que não comparecer aos
trabalhos eleitorais tem o prazo de 30 (trinta) dias para justificar ao Juiz Eleitoral sua ausência.
O eleitor em epígrafe não se manifestou em tal prazo, e ainda assim foi dada nova oportunidade de
se justificar, o que restou infrutífero (fl. 16-v).
Assim, nos termos do art. 9º, caput, do Provimento nº 18/2012/CRE/MT, ante a inércia do eleitor
Alexandre Magno Tomaz dos Santos, arbitro a multa em R$ 17,55 (dezessete reais e cinquenta e
cinco centavos).
Publique-se. Registre-se. Intime-se, cientificando-se a eleitora do prazo de 30 (trinta) dias após o
trânsito em julgado da sentença para comprovar o pagamento da multa aplicada.
Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado sem que a eleitora tenha
comprovado o pagamento, anote-se a multa no Livro de Inscrição de Multas Eleitorais, lavrando-se
o respectivo termo.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos,
com as anotações de praxe. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de maio de 2019
GERALDO FERNANDES FIDÉLIS NETO
Juiz Eleitoral, em substituição

AUTOS Nº 77-13.2019.611.0039 - REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DO
ELEITOR
Protocolo nº 22341/2018
Requerente: Douglas Fernandes da Silva
Vistos, etc. Trata-se de petição do eleitor Douglas Fernandes da Silva visando à regularização de
sua inscrição, tendo em vista o lançamento em seu histórico do ASE 19 - falecimento, em
decorrência de informação, agora sabida equivocada, vinda da Corregedoria Regional de Minas
Gerais, a qual replicou informação prestada por cartório de registro civil daquele estado.
O requerimento, presencial e de próprio punho, foi instruído com cópias dos documentos pessoais
do eleitor.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer de fl. 8, manifesta-se favoravelmente ao pedido.
É o breve relatório. Decido.
Verifica-se dos autos que houve equívoco do órgão comunicante quando da individualização do
cidadão falecido, o que culminou no lançamento indevido do ASE de falecimento no histórico do
requerente.
Do exposto, tendo presente nos autos a comprovação de erro no registro do falecimento do eleitor
Douglas Fernandes da Silva, determino o lançamento do ASE 361 em seu histórico, visando à
regularização de sua inscrição.
Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Após, arquivem-se os autos.
Cumpra-se. Cuiabá, 21 de maio de 2019
GERALDO FERNANDES FIDÉLIS NETO
Juiz Eleitoral, em substituição

ATOS DA 42ª 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 16/2019 - DESCARTE DE DOCUMENTOS
PRAZO: 15 (quinze) dias
O Excelentíssimo Dr. Conrado Machado Simão, MM. Juiz Eleitoral da 42ª 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 09/2014, que no período de 03 a 07 de junho de 2019, será
realizada a inutilização dos documentos, abaixo relacionados, por instrumento de fragmentação, a
ser procedida na sede deste Cartório Eleitoral, situado na Av.: Jaú, nº 1450, sala 03, esquina c/
Av.: Piramboia, bairro Centro, nesta Cidade, podendo o evento ser acompanhado por quem
interessar possa:

Documentos para descarte - 42ª ZE - Sapezal/MT

Período de
Referência

Prazo final
de
Conservação

Boletins de Urna e Zerésimas

2008

10 anos

Cadernos de Votação

2008

10 anos

Certidões avulsas

2008

10 anos

Comprovantes de votação (canhotos)

2008

10 anos

2008

10 anos

2008

10 anos

Comunicações para registro dos demais ASE's

2008

10 anos

Comunicado de Óbitos - contados do cancelamento da inscrição

2008

10 anos

2008

10 anos

2008

10 anos

2008

10 anos

Expediente recebido/expedido de partido político

2008

10 anos

Fichas de Mesário e demais documentações referentes

2008

10 anos

Formulários de Justificativa Eleitoral (apresentados no dia do pleito)

2016

1 ano

Guias de Multa Pagas

2008

10 anos

Guias de Remessa de Material

2017

1 ano

até 2017

1 ano

Comunicação de conscrição para registro de Suspensão de Direitos
Políticos
Comunicação de desfiliação partidária e outros expedientes de
partidos políticos

Disquetes
Documentos recebidos pelo Juízo Eleitoral (ofícios, e-mails,
memorandos, requerimentos diversos, etc) que não registram algo
para fins históricos, administrativos ou judiciais.
Documentos seriados ou guardados apartados para controle
eventualmente existentes no cartório. (Sentenças impressas,
mandados, informações, mensagem eletrônica numerada etc.), que
não registram algo para fins histórico, administrativo ou judicial
Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral, que não registram algo para
fins histórico, administrativo ou judicial

Material de propaganda institucional do TSE/TRE (folders, cartazes,
etc.)

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Ofícios, ofícios circulares, e-mails impressos, memorandos e
informações expedidos pelos juízos eleitorais, que não registram

2008

10 anos

até 2017

1 ano

2013

5 anos

2008

10 anos

2008

10 anos

2008

10 anos

2008

10 anos

2017

1 ano

até 2017

1 ano

2013

5 anos

2008

10 anos

algo para fins histórico, administrativo ou judicial
Propaganda eleitoral apreendida, integrante de processo
Protocolos

de

Entrega

do

Título

Eleitoral

(PETE)

e

os

Requerimentos de Alistamento Eleitoral - RAE) relativos a
alistamento, transferência, revisão ou segunda via
Relação de Comissão Especial de Transporte de Eleitor
Requerimentos de Justificativa Eleitoral (apresentados depois do
pleito)
Suprimentos de Fundos e demais documentos ligados a orçamento
e prestações de contas
Termo de Responsabilidade de Patrimônio
Termos de recebimento de documentos protocolados no SADP
enviados (recibos de tramitação)
Títulos Eleitorais não procurados pelo eleitor e respectivos PETEs
Títulos Eleitorais recolhidos e respectivos PETEs que não integram
processo
Vistoria de local de votação

Após a inutilização dos materiais acima listados, esses serão doados a entidade gestora de
reciclagem ASCAMARES do município de Sapezal/MT, conforme autoriza o art. 10, §2º, do
Provimento 9/2014 CRE- TRE/MT.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e, ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,
determinou o Exmo. Sr. Juiz que se expedisse o presente Edital que será publicado no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, em 15 (quinze) dias, e afixado no átrio do Cartório Eleitoral,
permanecendo os autos disponíveis para eventual impugnação dos interessados pelo prazo de 03
(três) dias.
Dado e passado neste município de Sapezal-MT, aos 02 dias do mês de maio do ano de dois mil e
dezenove. Eu, ________, Gilcilene Bernardes Souza - Chefe de Cartório, digitei e subscrevi
(delegação constante da Portaria nº 03/2017). Nada mais.
GILCILENE BERNARDES SOUZA
Chefe de Cartório

ATOS DA 45ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - OMISSÃO - ELEIÇÕES GERAIS 2018.
AUTOS Nº 20-74.2019.6.11.0045
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO - ELEIÇÕES GERAIS 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB.
MUNICÍPIO: ALTO GARÇAS.
Vistos etc.
Trata-se de omissão na prestação de contas, referentes às Eleições Gerais 2018, do órgão de
direção municipal do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, município de Alto Garças/MT.
Foram anexados aos autos, pelo Cartório Eleitoral, os extratos eletrônicos previstos no art. 52, §6º,
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. 2927

Cuiabá, sexta-feira, 24 de maio de 2019

77

Foram anexados aos autos, pelo Cartório Eleitoral, os extratos eletrônicos previstos no art. 52, §6º,
III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O partido político foi notificado a justificar sua omissão e/ou a apresentar a prestação de contas,
quedando-se silente, conforme certidão de fl. 16.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017, "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.9096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar
contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência".
No caso específico, o órgão de direção municipal deveria ter encaminhado a prestação de contas à
respectiva zona eleitoral, conforme previsão expressa no inciso I do citado artigo.
A resolução ainda menciona que o prazo para o cumprimento de tal obrigação era até o trigésimo
dia posterior à realização das eleições (art. 52).
Conforme se verifica nos presentes autos o órgão de direção municipal não cumpriu a obrigação
legal, nem mesmo quando instado a fazê-lo (certidão de fl. 16), permanecendo omisso.
Em face do exposto, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS AS CONTAS do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, referentes as
Eleições Gerais de 2018, e DETERMINO:
a. A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a
situação; e
b. A suspensão do registro ou da anotação do órgão junto ao Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, até que seja regularizada a situação.
Comuniquem-se os Diretórios Regional e Nacional acerca da perda do direito ao recebimento de
quotas do Fundo Partidário.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso acerca da suspensão do registro da
agremiação partidária.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Pedra Preta/MT, 23 de maio de 2019.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OMISSÃO - ELEIÇÕES GERAIS 2018.
AUTOS Nº 11-15.2019.6.11.0045
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO - ELEIÇÕES GERAIS 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
INTERESSADO: PARTIDO PODEMOS - PODE.
MUNICÍPIO: PEDRA PRETA.
Vistos etc.
Trata-se de omissão na prestação de contas, referentes às Eleições Gerais 2018, do órgão de
direção municipal do Partido Podemos - PODE, município de Pedra Preta/MT.
Foram anexados aos autos, pelo Cartório Eleitoral, os extratos eletrônicos previstos no art. 52, §6º,
III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O partido político foi notificado a justificar sua omissão e/ou a apresentar a prestação de contas,
quedando-se silente, conforme certidão de fl. 14.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer de fl. 16, manifestou-se para que as contas sejam
julgadas não prestadas, determinando-se a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direito municipal.
É o relatório.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017, "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.9096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar
contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência".
No caso específico, o órgão de direção municipal deveria ter encaminhado a prestação de contas à
respectiva zona eleitoral, conforme previsão expressa no inciso I do citado artigo.
A resolução ainda menciona que o prazo para o cumprimento de tal obrigação era até o trigésimo
dia posterior à realização das eleições (art. 52).
Conforme se verifica nos presentes autos o órgão de direção municipal não cumpriu a obrigação
legal, nem mesmo quando instado a fazê-lo (certidão de fl. 14), permanecendo omisso.
Em face do exposto, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS AS CONTAS do Partido Podemos - PODE, referentes as Eleições Gerais de 2018, e
DETERMINO:
a. A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a
situação; e
b. A suspensão do registro ou da anotação do órgão junto ao Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, até que seja regularizada a situação.
Comuniquem-se os Diretórios Regional e Nacional acerca da perda do direito ao recebimento de
quotas do Fundo Partidário.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso acerca da suspensão do registro da
agremiação partidária.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Pedra Preta/MT, 23 de maio de 2019.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OMISSÃO - ELEIÇÕES GERAIS 2018.
AUTOS Nº 17-22.2019.6.11.0045
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO - ELEIÇÕES GERAIS 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB.
MUNICÍPIO: ALTO GARÇAS.
Vistos etc.
Trata-se de omissão na prestação de contas, referentes às Eleições Gerais 2018, do órgão de
direção municipal do Partido Republicano Brasileiro - PRB, município de Alto Garças/MT.
Foram anexados aos autos, pelo Cartório Eleitoral, os extratos eletrônicos previstos no art. 52, §6º,
III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O partido político foi notificado a justificar sua omissão e/ou a apresentar a prestação de contas,
quedando-se silente, conforme certidão de fl. 16.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer de fl. 18, manifestou-se para que as contas sejam
julgadas não prestadas, determinando-se a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direito municipal.
É o relatório.
Decido.

Nos termos do art. 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017, "sem prejuízo da prestação de contas
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Nos termos do art. 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017, "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.9096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar
contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência".
No caso específico, o órgão de direção municipal deveria ter encaminhado a prestação de contas à
respectiva zona eleitoral, conforme previsão expressa no inciso I do citado artigo.
A resolução ainda menciona que o prazo para o cumprimento de tal obrigação era até o trigésimo
dia posterior à realização das eleições (art. 52).
Conforme se verifica nos presentes autos o órgão de direção municipal não cumpriu a obrigação
legal, nem mesmo quando instado a fazê-lo (certidão de fl. 16), permanecendo omisso.
Em face do exposto, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS AS CONTAS do Partido Republicano Brasileiro - PRB, referentes as Eleições Gerais
de 2018, e DETERMINO:
a. A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a
situação; e
b. A suspensão do registro ou da anotação do órgão junto ao Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, até que seja regularizada a situação.
Comuniquem-se os Diretórios Regional e Nacional acerca da perda do direito ao recebimento de
quotas do Fundo Partidário.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso acerca da suspensão do registro da
agremiação partidária.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Pedra Preta/MT, 23 de maio de 2019.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OMISSÃO - ELEIÇÕES GERAIS 2018.
AUTOS Nº 22-44.2019.6.11.0045
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO - ELEIÇÕES GERAIS 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB.
MUNICÍPIO: ALTO GARÇAS.
Vistos etc.
Trata-se de omissão na prestação de contas, referentes às Eleições Gerais 2018, do órgão de
direção municipal do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, município de Alto Garças/MT.
Foram anexados aos autos, pelo Cartório Eleitoral, os extratos eletrônicos previstos no art. 52, §6º,
III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O partido político foi notificado a justificar sua omissão e/ou a apresentar a prestação de contas,
quedando-se silente, conforme certidão de fl. 16.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer de fl. 18, manifestou-se para que as contas sejam
julgadas não prestadas, determinando-se a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direito municipal.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017, "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.9096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar
contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência".
No caso específico, o órgão de direção municipal deve encaminhar a prestação de contas à
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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No caso específico, o órgão de direção municipal deve encaminhar a prestação de contas à
respectiva zona eleitoral, conforme previsão expressa no inciso I do citado artigo.
A resolução ainda menciona que o prazo para o cumprimento de tal obrigação é até o trigésimo dia
posterior à realização das eleições (art. 52).
Conforme se verifica nos presentes autos o órgão de direção municipal não cumpriu a obrigação
legal, nem mesmo quando instado a fazê-lo (certidão de fl. 16), permanecendo omisso.
Em face do exposto, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS AS CONTAS do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, referentes as Eleições Gerais
de 2018, e DETERMINO:
a. A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a
situação; e
b. A suspensão do registro ou da anotação do órgão junto ao Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, até que seja regularizada a situação.
Comuniquem-se os Diretórios Regional e Nacional acerca da perda do direito ao recebimento de
quotas do Fundo Partidário.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso acerca da suspensão do registro da
agremiação partidária.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Pedra Preta/MT, 23 de maio de 2019.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OMISSÃO - ELEIÇÕES GERAIS 2018.
AUTOS Nº 8-60.2019.6.11.0045
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO - ELEIÇÕES GERAIS 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
INTERESSADO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS.
MUNICÍPIO: PEDRA PRETA.
Vistos etc.
Trata-se de omissão na prestação de contas, referentes às Eleições Gerais 2018, do órgão de
direção municipal do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, município de Pedra Preta/MT.
Foram anexados aos autos, pelo Cartório Eleitoral, os extratos eletrônicos previstos no art. 52, §6º,
III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O partido político foi notificado a justificar sua omissão e/ou a apresentar a prestação de contas,
quedando-se silente, conforme certidão de fl. 14.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer de fl. 16, manifestou-se para que as contas sejam
julgadas não prestadas, determinando-se a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direito municipal.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017, "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.9096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar
contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência".
No caso específico, o órgão de direção municipal deveria ter encaminhado a prestação de contas à
respectiva zona eleitoral, conforme previsão expressa no inciso I do citado artigo.
A resolução ainda menciona que o prazo para o cumprimento de tal obrigação era até o trigésimo
dia posterior à realização das eleições (art. 52).
Conforme se verifica nos presentes autos o órgão de direção municipal não cumpriu a obrigação
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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Conforme se verifica nos presentes autos o órgão de direção municipal não cumpriu a obrigação
legal, nem mesmo quando instado a fazê-lo (certidão de fl. 14), permanecendo omisso.
Em face do exposto, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS AS CONTAS do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, referentes as Eleições
Gerais de 2018, e DETERMINO:
a. A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a
situação; e
b. A suspensão do registro ou da anotação do órgão junto ao Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, até que seja regularizada a situação.
Comuniquem-se os Diretórios Regional e Nacional acerca da perda do direito ao recebimento de
quotas do Fundo Partidário.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso acerca da suspensão do registro da
agremiação partidária.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Pedra Preta/MT, 23 de maio de 2019.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OMISSÃO - ELEIÇÕES GERAIS 2018 - ALTO
GARÇAS.
AUTOS Nº 21-59.2019.6.11.0045
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO - ELEIÇÕES GERAIS 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
INTERESSADO: PARTIDO DA SOLIDARIEDADE - SD.
MUNICÍPIO: ALTO GARÇAS.
Vistos etc.
Trata-se de omissão na prestação de contas, referentes às Eleições Gerais 2018, do órgão de
direção municipal do Partido da Solidariedade - SD, município de Alto Garças/MT.
Foram anexados aos autos, pelo Cartório Eleitoral, os extratos eletrônicos previstos no art. 52, §6º,
III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O partido político foi notificado a justificar sua omissão e/ou a apresentar a prestação de contas,
quedando-se silente, conforme certidão de fl. 16.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer de fl. 20, manifestou-se para que as contas sejam
julgadas não prestadas, determinando-se a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direito municipal.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017, "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.9096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar
contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência".
No caso específico, o órgão de direção municipal deveria ter encaminhado a prestação de contas à
respectiva zona eleitoral, conforme previsão expressa no inciso I do citado artigo.
A resolução ainda menciona que o prazo para o cumprimento de tal obrigação era até o trigésimo
dia posterior à realização das eleições (art. 52).
Conforme se verifica nos presentes autos o órgão de direção municipal não cumpriu a obrigação
legal, nem mesmo quando instado a fazê-lo (certidão de fl. 16), permanecendo omisso.
Em face do exposto, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO
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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Em face do exposto, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS AS CONTAS do Partido Solidariedade - SD, referentes as Eleições Gerais de 2018,
e DETERMINO:
a. A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a
situação; e
b. A suspensão do registro ou da anotação do órgão junto ao Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, até que seja regularizada a situação.
Comuniquem-se os Diretórios Regional e Nacional acerca da perda do direito ao recebimento de
quotas do Fundo Partidário.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso acerca da suspensão do registro da
agremiação partidária.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Pedra Preta/MT, 23 de maio de 2019.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OMISSÃO - ELEIÇÕES GERAIS 2018.
AUTOS Nº 15-52.2019.6.11.0045
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO - ELEIÇÕES GERAIS 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT.
MUNICÍPIO: PEDRA PRETA.
Vistos etc.
Trata-se de omissão na prestação de contas, referentes às Eleições Gerais 2018, do órgão de
direção municipal do Partido Democrático Trabalhista - PDT, município de Pedra Preta/MT.
Foram anexados aos autos, pelo Cartório Eleitoral, os extratos eletrônicos previstos no art. 52, §6º,
III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O partido político foi notificado a justificar sua omissão e/ou a apresentar a prestação de contas,
quedando-se silente, conforme certidão de fl. 14.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer de fl. 16, manifestou-se para que as contas sejam
julgadas não prestadas, determinando-se a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direito municipal.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017, "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.9096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar
contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência".
No caso específico, o órgão de direção municipal deveria ter encaminhado a prestação de contas à
respectiva zona eleitoral, conforme previsão expressa no inciso I do citado artigo.
A resolução ainda menciona que o prazo para o cumprimento de tal obrigação era até o trigésimo
dia posterior à realização das eleições (art. 52).
Conforme se verifica nos presentes autos o órgão de direção municipal não cumpriu a obrigação
legal, nem mesmo quando instado a fazê-lo (certidão de fl. 14), permanecendo omisso.
Em face do exposto, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS AS CONTAS do Partido Democrático Trabalhista - PDT, referentes as Eleições
Gerais de 2018, e DETERMINO:
a. A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a
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. A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a
situação; e
b. A suspensão do registro ou da anotação do órgão junto ao Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, até que seja regularizada a situação.
Comuniquem-se os Diretórios Regional e Nacional acerca da perda do direito ao recebimento de
quotas do Fundo Partidário.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso acerca da suspensão do registro da
agremiação partidária.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Pedra Preta/MT, 23 de maio de 2019.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OMISSÃO - ELEIÇÕES GERAIS 2018.
AUTOS Nº 15-52.2019.6.11.0045
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO - ELEIÇÕES GERAIS 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT.
MUNICÍPIO: PEDRA PRETA.
Vistos etc.
Trata-se de omissão na prestação de contas, referentes às Eleições Gerais 2018, do órgão de
direção municipal do Partido Democrático Trabalhista - PDT, município de Pedra Preta/MT.
Foram anexados aos autos, pelo Cartório Eleitoral, os extratos eletrônicos previstos no art. 52, §6º,
III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O partido político foi notificado a justificar sua omissão e/ou a apresentar a prestação de contas,
quedando-se silente, conforme certidão de fl. 14.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer de fl. 16, manifestou-se para que as contas sejam
julgadas não prestadas, determinando-se a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direito municipal.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017, "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.9096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar
contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência".
No caso específico, o órgão de direção municipal deveria ter encaminhado a prestação de contas à
respectiva zona eleitoral, conforme previsão expressa no inciso I do citado artigo.
A resolução ainda menciona que o prazo para o cumprimento de tal obrigação era até o trigésimo
dia posterior à realização das eleições (art. 52).
Conforme se verifica nos presentes autos o órgão de direção municipal não cumpriu a obrigação
legal, nem mesmo quando instado a fazê-lo (certidão de fl. 14), permanecendo omisso.
Em face do exposto, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS AS CONTAS do Partido Democrático Trabalhista - PDT, referentes as Eleições
Gerais de 2018, e DETERMINO:
a. A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a
situação; e
b. A suspensão do registro ou da anotação do órgão junto ao Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, até que seja regularizada a situação.
Comuniquem-se os Diretórios Regional e Nacional acerca da perda do direito ao recebimento 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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Comuniquem-se os Diretórios Regional e Nacional acerca da perda do direito ao recebimento de
quotas do Fundo Partidário.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso acerca da suspensão do registro da
agremiação partidária.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Pedra Preta/MT, 23 de maio de 2019.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OMISSÃO - ELEIÇÕES GERAIS 2018.
AUTOS Nº 16-37.2019.6.11.0045
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO - ELEIÇÕES GERAIS 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB.
MUNICÍPIO: PEDRA PRETA.
Vistos etc.
Trata-se de omissão na prestação de contas, referentes às Eleições Gerais 2018, do órgão de
direção municipal do Partido Republicano Brasileiro - PRB, município de Pedra Preta/MT.
Foram anexados aos autos, pelo Cartório Eleitoral, os extratos eletrônicos previstos no art. 52, §6º,
III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O partido político foi notificado a justificar sua omissão e/ou a apresentar a prestação de contas,
quedando-se silente, conforme certidão de fl. 14.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer de fl. 16, manifestou-se para que as contas sejam
julgadas não prestadas, determinando-se a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direito municipal.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017, "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.9096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar
contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência".
No caso específico, o órgão de direção municipal deveria ter encaminhado a prestação de contas à
respectiva zona eleitoral, conforme previsão expressa no inciso I do citado artigo.
A resolução ainda menciona que o prazo para o cumprimento de tal obrigação era até o trigésimo
dia posterior à realização das eleições (art. 52).
Conforme se verifica nos presentes autos o órgão de direção municipal não cumpriu a obrigação
legal, nem mesmo quando instado a fazê-lo (certidão de fl. 14), permanecendo omisso.
Em face do exposto, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS AS CONTAS do Partido Republicano Brasileiro - PRB, referentes as Eleições Gerais
de 2018, e DETERMINO:
a. A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a
situação; e
b. A suspensão do registro ou da anotação do órgão junto ao Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, até que seja regularizada a situação.
Comuniquem-se os Diretórios Regional e Nacional acerca da perda do direito ao recebimento de
quotas do Fundo Partidário.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso acerca da suspensão do registro da
agremiação partidária.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Pedra Preta/MT, 23 de maio de 2019.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OMISSÃO - ELEIÇÕES GERAIS 2018.
AUTOS Nº 13-62.2019.6.11.0045
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO - ELEIÇÕES GERAIS 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB.
MUNICÍPIO: PEDRA PRETA.
Vistos etc.
Trata-se de omissão na prestação de contas, referentes às Eleições Gerais 2018, do órgão de
direção municipal do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, município de Pedra Preta/MT.
Foram anexados aos autos, pelo Cartório Eleitoral, os extratos eletrônicos previstos no art. 52, §6º,
III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O partido político foi notificado a justificar sua omissão e/ou a apresentar a prestação de contas,
quedando-se silente, conforme certidão de fl. 14.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer de fl. 16, manifestou-se para que as contas sejam
julgadas não prestadas, determinando-se a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direito municipal.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017, "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.9096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar
contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência".
No caso específico, o órgão de direção municipal deveria ter encaminhado a prestação de contas à
respectiva zona eleitoral, conforme previsão expressa no inciso I do citado artigo.
A resolução ainda menciona que o prazo para o cumprimento de tal obrigação era até o trigésimo
dia posterior à realização das eleições (art. 52).
Conforme se verifica nos presentes autos o órgão de direção municipal não cumpriu a obrigação
legal, nem mesmo quando instado a fazê-lo (certidão de fl. 14), permanecendo omisso.
Em face do exposto, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS AS CONTAS do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, referentes as Eleições Gerais
de 2018, e DETERMINO:
a. A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a
situação; e
b. A suspensão do registro ou da anotação do órgão junto ao Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, até que seja regularizada a situação.
Comuniquem-se os Diretórios Regional e Nacional acerca da perda do direito ao recebimento de
quotas do Fundo Partidário.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso acerca da suspensão do registro da
agremiação partidária.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Pedra Preta/MT, 23 de maio de 2019.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
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MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OMISSÃO - ELEIÇÕES GERAIS 2018.
AUTOS Nº 4-23.2019.6.11.0045
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO - ELEIÇÕES GERAIS 2018 OMISSÃO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
INTERESSADO: PARTIDO PATRIOTA - PATRI.
MUNICÍPIO: PEDRA PRETA.
Vistos etc.
Trata-se de omissão na prestação de contas, referentes às Eleições Gerais 2018, do órgão de
direção municipal do Partido Patriota - PATRI, município de Pedra Preta/MT.
Foram anexados aos autos, pelo Cartório Eleitoral, os extratos eletrônicos previstos no art. 52, §6º,
III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O partido político foi notificado a justificar sua omissão e/ou a apresentar a prestação de contas,
quedando-se silente, conforme certidão de fl. 14.
O Ministério Público Eleitoral, em parecer de fl. 16, manifestou-se para que as contas sejam
julgadas não prestadas, determinando-se a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direito municipal.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 49 da Resolução TSE nº 23.553/2017, "sem prejuízo da prestação de contas
anual prevista na Lei nº 9.9096/95, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar
contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência".
No caso específico, o órgão de direção municipal deveria ter encaminhado a prestação de contas à
respectiva zona eleitoral, conforme previsão expressa no inciso I do citado artigo.
A resolução ainda menciona que o prazo para o cumprimento de tal obrigação era até o trigésimo
dia posterior à realização das eleições (art. 52).
Conforme se verifica nos presentes autos o órgão de direção municipal não cumpriu a obrigação
legal, nem mesmo quando instado a fazê-lo (certidão de fl. 14), permanecendo omisso.
Em face do exposto, nos termos do art. 83, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, JULGO NÃO
PRESTADAS AS CONTAS do Partido Patriota - PATRI, referentes as Eleições Gerais de 2018, e
DETERMINO:
a. A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a
situação; e
b. A suspensão do registro ou da anotação do órgão junto ao Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, até que seja regularizada a situação.
Comuniquem-se os Diretórios Regional e Nacional acerca da perda do direito ao recebimento de
quotas do Fundo Partidário.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso acerca da suspensão do registro da
agremiação partidária.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.
Pedra Preta/MT, 23 de maio de 2019.
MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS
Juiz Eleitoral

ATOS DA 46ª ZONA ELEITORAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO N.º 86/2019
De Ordem da Excelentíssima Juíza da 46ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, Drª Milene
Aparecida Pereira Beltramini, 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 Muller n.º 1165 - Vila Operária, em Rondonópolis, tramita os autos de
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2018.
OBJETO: Os órgãos partidários abaixo relacionados apresentaram as Prestações de Contas
relativa ao exercício de 2018, conforme constam nos autos abaixo indicados e que, os mesmos
encontram-se à disposição para consulta no Cartório Eleitoral da 46ª Zona Eleitoral, facultando ao
MPE ou qualquer partido interessado, a apresentação de impugnação na forma do disposto no
artigo 31, §4°, da Resolução TSE n 23.546/2017.
PARTIDO

MUNICÍPIO

EXERCÍCIO
FINANCEIRO

PROCESSO Nº

RESPONSÁVEL
Juvenal Paiva da Silva

PSDB

RONDONÓPOLIS

2018

20-71.2019.6.11.0046 Maria

Alaerce

dos

Santos
PV

RONDONÓPOLIS

2018

43-17.2019.6.110046 José Roberto Stopa
Israel Silva Borges

DEM

RONDONÓPOLIS

2018

25-93.2019.6.11.0046 Renato Marcelino D. de
Souza

PRAZO: 05 (cinco) dias contados da publicação do Edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou
publicar o presente Edital no Diário Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso.
Rondonópolis, 23 de maio de 2019.
JOSANE CARVALHO DA SILVA TEIXEIRA
Chefe de Cartório

EDITAL DE INTIMAÇÃO N.º 84/2019
Processo n°: 60-87.2018.6.11.0046
Partido: Partido Social Democrático - PSD
Advogado(a): Rafael Rodrigues Soares - OAB/MT n° 15.559
Kleber Paulino de Almeida - OAB/MT n° 12.463
Arthur Crevelari - OAB/MT n° 20.446
Edson Antônio de Oliveira Bastos - OAB/MT n° 24.627
Igor Moreno de Oliveira - OAB/MT n°21.960
De Ordem da Excelentíssima Juíza Eleitoral da 46ª ZE, Drª Milene Aparecida Pereira Beltramine,
nos autos em epígrafe, manda INTIMAR o partido, por meio do seu advogado, para que, no prazo
15 (quinze) dias, se manifeste sobre o Parecer Conclusivo (fls. 69/70), Parecer Ministerial (fls. 71
/74) e Certidão (fl. 83).
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. Dado e
passado nesta cidade, Rondonópolis/MT, aos vinte e três dias de maio do ano de dois mil e
dezenove. Eu, _____________, Josane Carvalho da Silva Teixeira - Chefe de Cartório da 46°
Zona Eleitoral do Mato Grosso, que digitei e subscrevi, conforme Portaria nº 5/2018.
Rondonópolis, 23 de maio de 2019.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Rondonópolis, 23 de maio de 2019.
JOSANE CARVALHO DA SILVA TEIXEIRA
Chefe de Cartório

EDITAL DE INTIMAÇÃO N.º 85/2019
Processo n°: 85-03.2018.6.11.0046
Partido: Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Advogado(a): Everton Neves dos Santos - OAB/MT n° 15257
De Ordem da Excelentíssima Juíza da 46ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, Drª Milene
Aparecida Pereira Beltramini, 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 Muller n.º 1165 - Vila Operária, em Rondonópolis, tramita os autos de
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÃO 2018 - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO.
OBJETO: INTIMAÇÃO do partido, por meio de seu advogado (a), nos autos de AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 85-03.2018.6.11.0046, para que manifeste-se do Parecer Ministerial
(fl. 119).
PRAZO: 03 (três) dias contados da publicação do Edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou
publicar o presente Edital no Diário Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso.
Rondonópolis, 23 de maio de 2019.
JOSANE CARVALHO DA SILVA TEIXEIRA
Chefe de Cartório

ATOS DA 48ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
DECISÃO
AP nº 4-14.2019.6.11.0048
Protocolo: 1.262/2019
Juiz: Dante Rodrigo Aranha da Silva
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réus: Bernardinho Crozetta e Sérgio de Oliveira Moreira
Advogado: Carlos Murelli Ferreira Oliveira OAB/MT 11.681
DECISÃO
I - Relatório
Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral em face de BERNARDINHO
CROZETTA, pela prática do crime do art. 299, do Código Eleitoral, e, em concurso com SÉRGIO
DE OLIVEIRA MOREIRA, ambos como incursos nos crimes do artigo 202 do Código Penal, artigos
50 e 41 da Lei 9.605/98, na forma dos artigos 29 e 69, do Código Penal.
A peça acusatória foi acompanhada de cópia dos autos do inquérito policial nº 058/2016/DPJCJ
/MT (fls. 11v/226).
Fora recebida a denúncia em 11.04.2019.
Na resposta à acusação, a defesa dos acusados pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento
da nulidade do termo de declaração feita por Manoel José Dias. No mérito, requereu a rejeição de
denúncia por ausência de justa causa.
É o relatório.
Passo à análise das teses apontadas pela defesa.
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Passo à análise das teses apontadas pela defesa.
II - Fundamentos
A defesa pugna pela declaração de nulidade do termo de declaração de Manoel José Dias, às fls.
230v/239, sustentando que não foram observados os requisitos previstos na Lei 12.850/2013,
tampouco homologado pelo juízo competente. Contudo, tal alegação não prospera.
Isso porque a declaração prestada por Manoel José Dias perante a Promotoria de Justiça de
Cotriguaçu não se deu por meio do instituto da colaboração premiada, que possui natureza jurídica
de meio de obtenção de prova e tem a delação premiada como espécie, mas à guisa de notícia de
fato, isto é, elemento probatório para formação da opinião delitiva, razão pela qual refuto a tese
defensiva.
Do mesmo modo, a assertiva de ausência de justa causa para a ação penal também não prospera
no presente caso.
Em juízo de cognição sumária realizado às fls 255/257, extraem-se os substratos mínimos de
autoria e materialidade dos delitos do artigo 202 do Código Penal, artigos 50 e 41 da Lei 9.605/98,
na forma dos artigos 29 e 69, do Código Penal, a partir das declarações de fls. 165v/166, 230v
/241, do relatório ambiental fls. 100/101v, e do laudo fotográfico de fls. 102/108v, que indicam a
suposta prática de invasão de estabelecimento industrial e agrícola e de crimes ambientais.
De outro lado, os indícios de autoria e materialidade do crime de corrupção eleitoral do artigo 299,
do Código Penal, imputado ao acusado, BERNARDINHO CROZETTA, encontram-se indicados
pelas declarações de 165v/166, 230v/241 e pelos arquivos audiovisuais que instruem a ação penal.
Vale salientar que, nesse momento processual, cabe ao juiz examinar se o caso enquadra-se nas
hipóteses de absolvição sumária do artigo 397, I ao IV, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de
causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o fato narrado
evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do agente.
Dos autos, não se verifica a presença de nenhuma das causas de absolvição sumária acima
discriminadas, pelo que a ação penal há de prosseguir.
III - Dispositivo
Por todo o exposto, não havendo nenhuma das hipóteses do artigo 397, I ao IV, do Código de
Processo Penal, REJEITO as teses defensivas e MANTENHO o recebimento da denúncia.
Assim sendo, DETERMINO:
I. DESIGNA-SE audiência de instrução para o dia 15/07/2019, às 13h30min, no fórum da Comarca
de Cotriguaçu/MT;
II. INTIMEM-SE, por oficial de justiça, as testemunhas de acusação e de defesa para
comparecimento à audiência acima designada, ao passo que os réus deverão ser intimados via
publicação no DJE-TRE/MT.
III. Caso necessário, expeça-se carta precatória para oitiva de testemunha residente fora dos
limites desta 48ª ZE.
Ciência ao Ministério Público.
Cumpra-se.
DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA Nº 15/2019 - 49ª ZE/MT
Designação de Oficial de Justiça Ad Hoc
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Designação de Oficial de Justiça Ad Hoc
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR LUÍS AUGUSTO VERAS GADELHA, JUIZ DA 49ª ZONA
ELEITORAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Considerando a necessidade de designar Oficial de Justiça ad hoc para cumprimento dos
mandados judiciais em caráter eventual e esporádico em relação aos processos deste Juízo
Eleitoral;
Considerando a Resolução TSE nº 23.527/2017 que dispõe sobre a designação de oficial de
justiça;
Considerando os princípios da economicidade e eficiência;
RESOLVE:
Designar a servidora requisitada da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - SEFAZ/
MT, Josemeire Kenya Carvalho da Silva, como Oficiala de Justiça Ad Hoc, perante este Juízo
Eleitoral, a fim de cumprir o mandado abaixo relacionado:
Autos nº

Data da entrega para

Ato a ser praticado

81-54.2018.6.11.0049

cumprimento

Intimação de Valdeir de Souza Silva

16/05/2019

Publique-se. Cumpra-se.
Várzea Grande, 16 de maio de 2019.
LUIS AUGUSTO VERAS GADELHA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 50ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO ADMINISTRATIVO - DM - AUTOS N. 51-79.2019.6.11.0050
EDITAL DE DESCARTE DE MATERIAIS
Nº. 006/2019
DE ORDEM DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DR. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, MMº.
JUÍZ DESTA 50ª ZONA ELEITORAL, MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE, ESTADO DE MATO
GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER que, consoante a decisão de fls. 04 (quatro) dos autos n.º 51-79.2019.6.11.0050, nos
termos da Res. TSE nº. 21.538/03 (art. 55), Provimento n. 09/2014, será realizada entre os dias 13
de junho a 05 de julho de 2019, às 8:00 horas, na presença das pessoas por ela autorizadas,
sendo a Chefe de Cartório Maria Ignez Olímpio Pettená Izolani e o Servidor Requisitado Osmar
Fernandes Ribas, nas dependências da sede da 50ª Zona Eleitoral, sito na Av. Rondonópolis, nº.
39, Centro, nesta cidade de Nova Monte Verde/MT, a trituração dos materiais abaixo listados,
podendo tal ato ser acompanhado por quem interessar:
RAE - Requerimento de Alistamento Eleitoral do ano 2013 dos municípios de Nova Monte
Verde, Nova Bandeirantes e Apiacás, Lotes: 001/2013 ao 041/2013.
ASEs do ano de 2008; ASE 019, ASE 043, ASE 450.
Cadernos de votação do ano de 2004 dos municípios de Nova Monte Verde, Nova
Bandeirantes e Apiacás.
Cadernos de votação do ano de 2008 dos municípios de Nova Monte Verde, Nova
Bandeirantes e Apiacás.
E, para que ninguém alegue desconhecimento do ato, mandou o Excelentíssimo Senhor Juiz
Eleitoral

publicar

o

presente

Edital

no

átrio

do

Cartório

e

DJE/TRE-MT.

Eu,

______________________ Osmar Fernandes Ribas Chefe de Cartório em substituição, digitei e o
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______________________ Osmar Fernandes Ribas Chefe de Cartório em substituição, digitei e o
conferi.
Nova Monte Verde/MT, 20 de maio de 2019.
OSMAR FERNANDES RIBAS
Chefe de Cartório, em substituição

SENTENÇAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 45-72.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PT - Nova Bandeirantes - MT; Valdir Gonçalves e Aparecido Porfírio.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido dos
Trabalhadores - PT do Município de Nova Bandeirantes-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas
(fls. 16). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 17.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido dos Trabalhadores - PT do Município de Nova Bandeirantes - MT, com a suspensão
imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a
inadimplência. Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de
recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de
2016, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
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digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 46-57.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PTB - Nova Bandeirantes - MT; Tania Clemente da Silva e Vanderlei Cirino de
Oliveira.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB do Município de Nova Bandeirantes-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas
(fls. 16). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 17.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-05), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do Município de Nova Bandeirantes - MT, com a suspensão
imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a
inadimplência. Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de
recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de
2016, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
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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BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 44-87.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PSDB - Nova Bandeirantes - MT; João Rogério de Souza e Andrio Roberto dos
Santos.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido da
Social Democracia Brasileira - PSDB do Município de Nova Bandeirantes-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas
(fls. 15). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 16.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB do Município de Nova Bandeirantes - MT, com a
suspensão imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência. Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação
acerca de recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício
financeiro de 2016, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464
/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
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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BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 31-88.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : MDB - Nova Bandeirantes - MT; Marino Francisco Domingues.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Movimento
Democrático Brasileiro - MDB do Município de Nova Bandeirantes-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas
(fls. 15). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 16.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Movimento Democrático Brasileiro - MDB do Município de Nova Bandeirantes - MT, com a
suspensão imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência. Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação
acerca de recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício
financeiro de 2016, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464
/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 42-20.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PSC - Nova Bandeirantes - MT; Claudinei Cordeiro e Marcelo Machado.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido Social
Cristão - PSC do Município de Nova Bandeirantes-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas
(fls. 15). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 16.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Social Cristão - PSC do Município de Nova Bandeirantes - MT, com a suspensão imediata
da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2016, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 40-50.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
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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ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PRB - Nova Bandeirantes/MT; Ivania Maria Tomazeli e José Paulo Neves dos
Santos.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido
Republicano Brasileiro - PRB do Município de Nova Bandeirantes-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas
(fls. 16). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 17.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Republicano Brasileiro - PRB do Município de Nova Bandeirantes - MT, com a suspensão
imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a
inadimplência. Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de
recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de
2016, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 23-14.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : DEM - Apiacás/MT; Leilson Balduino Feitosa e Enderson Pedro da Silva.
ADVOGADO : Não há.
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 : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido
Democratas - DEM do Município de Apiacás-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas
(fls. 16). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 17.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (f. 03), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Democratas - DEM do Município de Apiacás - MT, com a suspensão imediata da
distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2016, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 21 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 29-21.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PSDB - Apiacás/MT; Fabiana Patricia Leocadio Soares Pessoa
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido 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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Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido da
Social Democracia Brasileira - PSDB do Município de Apiacás-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas
(fls. 17). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 18.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB do Município de Apiacás - MT, com a suspensão
imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a
inadimplência. Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de
recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de
2016, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 21 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 30-06.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PTB - Apiacás/MT; José Carlos Inácio e Creuza Aparecida Pereira da Silva
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB do Município de Apiacás-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
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 entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas
(fls. 15). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 16.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do Município de Apiacás - MT, com a suspensão imediata da
distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2016, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 21 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 22-29.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PTB - Nova Monte Verde/MT; Regina Célia Gomes.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB do Município de Nova Monte Verde-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º 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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Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fl.
16). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 17.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do Município de Nova Monte Verde-MT, com a suspensão
imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a
inadimplência. Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de
recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de
2016, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 21 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 21-44.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PT - Nova Monte Verde/MT; Renato Rodrigues Paiva e Sergio Cordioli.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido dos
Trabalhadores - PT do Município de Nova Monte Verde-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.

Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º 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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Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fl.
17). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 18.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido dos Trabalhadores - PT do Município de Nova Monte Verde-MT, com a suspensão imediata
da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2016, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 21 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 43-05.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PSD - Nova Bandeirantes - MT; Solange Souza Kreidloro e Zélia Maria de
Jesus Damásio.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido Social
Democrático - PSD do Município de Nova Bandeirantes-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas
(fls. 16). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório 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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(fls. 16). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 17.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-05), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Social Democrático - PSD do Município de Nova Bandeirantes - MT, com a suspensão
imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a
inadimplência. Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de
recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de
2016, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 32-73.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : DEM - Nova Bandeirantes - MT; Pedro Paulo Herculano da Silva e Benedito
Lores Soares.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido
Democratas - DEM do Município de Nova Bandeirantes-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas
(fls. 15). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 16.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
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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Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Democratas - DEM do Município de Nova Bandeirantes - MT, com a suspensão imediata
da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2016, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 36-13.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PPS - Nova Bandeirantes - MT; Valdir Pinheiro de Souza e Sheila Patrícia
Silveira Pereira.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido
Popular Socialista - PPS do Município de Nova Bandeirantes-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas
(fls. 16). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 17.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
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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Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Popular Socialista - PPS do Município de Nova Bandeirantes - MT, com a suspensão
imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a
inadimplência. Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de
recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de
2016, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 39-65.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PRP - Nova Bandeirantes - MT; Dediana Clemente da Silva e Leonice Batista
da Silva.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido
Republicano Progressista - PRP do Município de Nova Bandeirantes-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas
(fls. 16). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 17.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Republicano Progressista - PRP do Município de Nova Bandeirantes - MT, com a
suspensão imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência. Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação
acerca de recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício
financeiro de 2016, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464
/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 37-95.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PR - Nova Bandeirantes - MT; Adelino Antonio Rossi e Antonio Cesar Soni.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido da
República - PR do Município de Nova Bandeirantes-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas
(fls. 15). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 16.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
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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No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido da República - PR do Município de Nova Bandeirantes - MT, com a suspensão imediata da
distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2016, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 47-42.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PV - Nova Bandeirantes - MT; Ediane da Silva Cardoso e Adriana Moreira da
Silva.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido Verde
- PV do Município de Nova Bandeirantes-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas
(fls. 15). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 16.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"

No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Verde - PV do Município de Nova Bandeirantes - MT, com a suspensão imediata da
distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2016, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 27-51.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PSB - Apiacás/MT; Elias Rodrigues Carvalhaes e Maria de Jesus Luna Brito.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB do Município de Apiacás-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fl.
16). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 17.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE 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

Ano 2019 - n. 2927

Cuiabá, sexta-feira, 24 de maio de 2019

108

Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Socialista Brasileiro - PSB do Município de Apiacás - MT, com a suspensão imediata da
distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2016, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 21 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 11-97.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : MDB - Nova Monte Verde/MT; Orlando José Sueck e Paulo Eugênio Marcílio.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB do Município de Nova Monte Verde-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fl.
15). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 16.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
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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Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB do Município de Nova Monte Verde-MT, com a
suspensão imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência. Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação
acerca de recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício
financeiro de 2016, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464
/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 21 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 18-89.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PSB - Nova Monte Verde/MT; Adauto Moreira da Silva e Douglas Henrique
Gomes dos Santos.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB do Município de Nova Monte Verde-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fl.
16). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 17.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
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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Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Socialista Brasileiro - PSB do Município de Nova Monte Verde-MT, com a suspensão
imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a
inadimplência. Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de
recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de
2016, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 21 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 13-67.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PP - Nova Monte Verde/MT; Pedro Lopes Filho.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido
Progressista - PP do Município de Nova Monte Verde-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fl.
15). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 16.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Progressista - PP do Município de Nova Monte Verde-MT, com a suspensão imediata da
distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
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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distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2016, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 21 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 19-74.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PSC - Nova Monte Verde/MT; Pedro Inácio de Oliveira e Eliseu Miguel dos
Anjos.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido Social
Cristão - PSC do Município de Nova Monte Verde-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fl.
17). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 18.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Social Cristão - PSC do Município de Nova Monte Verde-MT, com a suspensão imediata da
distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2016, deixo 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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cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2016, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 21 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 15-37.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PRB - Nova Monte Verde/MT; Sergio de Carvalho Soares e Natalye Aparecida
Sat Ana.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido
Republicano Brasileiro - PRB do Município de Nova Monte Verde-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fl.
15). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 16.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Republicano Brasileiro - PRB do Município de Nova Monte Verde-MT, com a suspensão
imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a
inadimplência. Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de
recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de
2016, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça 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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Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 21 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 20-59.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PSD - Nova Monte Verde/MT; Eliana Klitzke e Romualdo Penha Luiz - falecido.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido Social
Democrático - PSD do Município de Nova Monte Verde-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fl.
16). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 17.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-05), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Social Democrático - PSD do Município de Nova Monte Verde-MT, com a suspensão
imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a
inadimplência. Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de
recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de
2016, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
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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Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 21 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 35-28.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PODEMOS - Nova Bandeirantes - MT; Valdecir Pribe e Leidinaura Ribeiro
Pereira.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo PODEMOS
do Município de Nova Bandeirantes-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas
(fls. 15). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 16.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
PODEMOS do Município de Nova Bandeirantes - MT, com a suspensão imediata da distribuição ou
repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência. Como não consta
no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de cotas do Fundo
Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2016, deixo de aplicar a sanção
prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do 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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TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 41-35.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PSB - Nova Bandeirantes - MT; Marcos Antonio Sanches Junior e José Gabriel
Bueno Schimitt.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB do Município de Nova Bandeirantes-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas
(fls. 15). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 16.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Socialista Brasileiro - PSB do Município de Nova Bandeirantes - MT, com a suspensão
imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a
inadimplência. Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de
recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de
2016, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
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, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 33-58.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PHS - Nova Bandeirantes - MT; Hailton Pereira Mendonça e Matilde dos
Santos Monteiro.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido
Humanista da Solidariedade - PHS do Município de Nova Bandeirantes-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas
(fls. 15). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 16.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Humanista da Solidariedade - PHS do Município de Nova Bandeirantes - MT, com a
suspensão imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência. Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação
acerca de recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício
financeiro de 2016, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464
/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 22 de maio 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
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Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 48-27.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : SD - Nova Bandeirantes - MT; Dalva Aparecida de Souza e Aparecido Emiliano
dos Santos.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Solidariedade
- SD do Município de Nova Bandeirantes-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas
(fls. 15). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 16.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Solidariedade - SD do Município de Nova Bandeirantes - MT, com a suspensão imediata da
distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2016, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
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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BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 40-50.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PRB - Nova Bandeirantes/MT; Ivania Maria Tomazeli e José Paulo Neves dos
Santos.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido
Republicano Brasileiro - PRB do Município de Nova Bandeirantes-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas
(fls. 16). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 17.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Republicano Brasileiro - PRB do Município de Nova Bandeirantes - MT, com a suspensão
imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a
inadimplência. Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de
recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de
2016, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2019 - n. 2927

Cuiabá, sexta-feira, 24 de maio de 2019

119

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 28-36.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PSD - Apiacás/MT; Regina Pizoli da Silva e Dulce Aparecida Pizzoli da Silva.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido Social
Democrático - PSD do Município de Apiacás-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fl.
17). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 18.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-05), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Social Democrático - PSD do Município de Apiacás - MT, com a suspensão imediata da
distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de
cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2016, deixo de
aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 21 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 25-81.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
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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ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PP - Apiacás/MT; José Eder da Luz e Valdomiro Nunes Bernardes
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido
Progressista - PP do Município de Apiacás-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas
(fls. 18). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 19.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-05), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Progressista - PP do Município de Apiacás - MT, com a suspensão imediata da distribuição
ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência. Como não
consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de recebimento de cotas do
Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de 2016, deixo de aplicar a
sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 21 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 12-82.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PDT - Nova Monte Verde/MT; Alcindo de Lima Coutinho e Nelson Tiedt.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT do Município de Nova Monte Verde-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas (fl.
17). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 18.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-05), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Democrático Trabalhista - PDT do Município de Nova Monte Verde-MT, com a suspensão
imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a
inadimplência. Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de
recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de
2016, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 21 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 49-12.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PDT - Nova Bandeirantes - MT; José Francisco da Silva Filho e Antonio
Francisco da Silva.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido
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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Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT do Município de Nova Bandeirantes-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas
(fls. 15). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 16.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido Democrático Trabalhista - PDT do Município de Nova Bandeirantes - MT, com a suspensão
imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a
inadimplência. Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de
recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de
2016, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - OMISSOS
AUTOS Nº : 34-43.2019.6.11.0050
ESPÉCIE : Prestação de Contas - Exercício Financeiro 2017 - Omissos
INTERESSADOS : PMB - Nova Bandeirantes - MT; Renata Apolonio Lima e Janaína Rodrigues da
Silva.
ADVOGADO : Não há.
Vistos, etc.
Trata-se de informação de não prestação de contas referente ao exercício 2017 pelo Partido da
Mulher Brasileira - PMB do Município de Nova Bandeirantes-MT.
Não entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
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 entregues as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral providenciou a notificação do partido
omisso, na pessoa de seu presidente e tesoureiro, em atenção ao disposto no artigo 30, I, a, da
Resolução TSE nº. 23.546/2017.
Notificado, nos termos do artigo 3º da Resolução TSE nº. 23.328/2010 c.c art. 3º da Resolução
TSE nº 23.527/2017, o partido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação das contas
(fls. 16). Em cumprimento ao artigo 30, IV, da Resolução TSE nº. 23.546/2017 o Cartório Eleitoral
emitiu o parecer de fl. 17.
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de contas não
prestadas, observadas as consequências previstas no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95.
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
Dispõe o artigo 32 da Lei nº. 9.096/95 que "o partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte"
No caso em tela, tem-se que o órgão partidário manteve representação municipal válida durante o
exercício de 2017 (fls. 03-04), estando, pois, obrigado a prestar suas contas referentes ao referido
período, o que não cumpriu mesmo após regular notificação.
Imperativa, assim, a imposição das sanções contidas na Lei nº. 9.096/95 e Resolução TSE nº.
23.464/2015 (artigo 65, §3º, III, da Resolução TSE nº. 23.546/2017).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 37-A da Lei nº. 9.096/95 e artigo 46, IV, a, da Resolução TSE
nº. 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício financeiro de 2017 do
Partido da Mulher Brasileira - PMB do Município de Nova Bandeirantes - MT, com a suspensão
imediata da distribuição ou repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a
inadimplência. Como não consta no banco de dados da Justiça Eleitoral informação acerca de
recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo partido omisso durante o exercício financeiro de
2016, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 48, § 2º da Resolução TSE nº. 23.464/2015.
Intime-se a agremiação partidária e seus responsáveis pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
com a publicação da presente decisão na íntegra.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Comunique-se os Diretórios Nacional e Regional do partido acerca da determinação para não
distribuição de cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, bem como informe-se o
TSE e o TRE/MT por intermédio do Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias
(SICO).
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2019.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 53ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
REGULARIZAÇÃO
FINANCEIRA

DE

CONTAS

-

AUSÊNCIA

DE

MOVIMENTAÇÃO

Autos n. 93-22.2019.6.11.0053
Natureza: Regularização de Contas Sem Movimentação Financeira - Exercício Financeiro 2017
Requerente: PODEMOS - Querência/MT
Requerido: Juízo da 53º Zona Eleitoral
Advogado: Naiane Cavalcante Batista - OAB/MT 22937/O
PARECER TÉCNICO
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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PARECER TÉCNICO
Tratam os presentes autos de pedido de REGULARIZAÇÃO DE CONTAS, apresentadas na forma
de Prestação de Contas sem Movimentação Financeira, do partido PODEMOS, de Querência-MT,
relativa ao exercício financeiro de 2017.
Da análise processual abstrai-se o seguinte:
a) Foi expedido edital, nos termos do art. 45, I da Resolução 23546/2017 - fl. 10.
b) juntada de extrato bancário, conforme determinação do art. 45, II, da Resolução TSE 23546
/2017 e a certificação nos autos quanto ao não recebimento de Recurso do Fundo Partidário e
emissão de recibos de doação - fl.13/18.
Quanto aos documentos elencados no art. 29 da Resolução 23.546/2017, estão ausentes as
seguintes peças:
a. Relação de Contas Bancárias Abertas - art. 29, III;
b. Relação identificando o presidente, o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções
equivalentes, bem como aqueles que tenham efetivamente substituído no exercício financeiro do
ano de 2017;
c) Certidão de Regularidade do CFC do profissional de contabilidade habilitado - art. 29, XXI;
Feito as considerações processuais, apresenta-se em seguida a análise das contas, conforme
determina o art. 45, IV da Resolução TSE 23546/2017.
O art. 29 da Resolução 23546/2017 relaciona documentos que devem ser apresentados
obrigatoriamente no processo. Paralelamente, o art. 46, §1º relativiza essa obrigatoriedade, desde
que a ausência de alguns documentos não prejudique a prestação de contas.
A consulta no Sistema SPCA demonstrou que o partido político não possui extrato enviado pela
instituição financeira, e não possui conta corrente. No entanto, não caracteriza irregularidade tendo
em vista a inovação legislativa trazida pela Lei 13831/2019, que alterou o art. 42 da lei 9096/95,
desobrigando os partidos políticos que não tiveram movimentação financeiro de abrir conta
bancária.
Ademais, a certidão de composição partidária extraída por essa unidade técnica supriu a exigência
do art. 29, IX. E por fim, tendo em vista que o partido político não possui movimentação financeira,
não vislumbro irregularidade quanto a ausência da Certidão de Regularidade do CFC do
profissional de contabilidade habilitado - art. 29, XXI;
Portanto, opina-se esta unidade técnica pela:
1. REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS.
É o parecer. À consideração superior.
Conclusão do exame
Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, com
fulcro no artigo 45, inciso VII, da Resolução 23.546/2017, INTIMO o Partido PODEMOS, de
Querência/MT e os demais interessados a se manifestar nos autos em até 3 (três dias), a respeito
das irregularidades constatadas acima.
ROSANGELA COLLI DAL PRA
Técnica Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ANUAL 2018
EDITAL Nº 39/2019
O MM. Juiz Eleitoral Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, Juiz 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
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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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 de 2018 nos termos do art. 28, § 3º combinado
com o art. 67, par. Único da Resolução TSE nº 23.546/2017:
Município: Serra Nova Dourada-MT
Diretório/Comissão

Autos

Partido da República - PR

78-83.2019.6.11.0053

Município: Bom Jesus do Araguaia-MT
Diretório/Comissão

Autos

DEMOCRATAS

88-97.2019.6.11.0053

Município: Querência-MT
Diretório/Comissão

Autos

Partido Progressista - PP

71-61.2019.6.11.0053

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB

61-17.2019.6.11.0053

Podemos - PODE

66-39.2019.6.11.0053

Partido Social Cristão - PSC

59-47.2019.6.11.0053

Partido Democrático Trabalhista - PDT

68-09.2019.6.11.0053

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.
ROSANGELA COLLI DAL PRA
Técnica Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS - ELEIÇÕES 2018
EDITAL Nº 40/2019
O MM. Juiz Eleitoral Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, Juiz 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, nos termo do art. 59 da Resolução TSE 23553/2017
virem ou dele tiverem conhecimento que os diretórios/comissões dos partidos políticos abaixo
descritos apresentaram Extrato de Prestação de Contas das Eleições 2018, sem movimentação
financeira.
Município: Bom Jesus do Araguaia
Diretório/Comissão

Autos

DEMOCRATAS

94-07.2019.611.0053

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 comprovem as alegações, nos termos do art. 59, §1º da referida
resolução.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, de forma ampla e absoluta, foi expedido o presente
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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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.
ROSANGELA COLLI DAL PRA
Técnica Judiciária

ATOS DA 55ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EXERCÍCIO 2018
EDITAL Nº 025/2019/55ªZE/MT
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO E
BALANÇO PATRIMONIAL DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2018
A Excelentíssima Juíza eleitoral da 55ª Zona de Mato Grosso, Drª. Célia Regina Vidotti, no uso de
suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente os
partidos políticos da circunscrição do Município de Cuiabá, que encontra-se disponível em Cartório
o Balanço Patrimonial e o Demosntrativo de Resultado de Exercício do Partido Político, bem como
toda a prestação de contas do exercício de apresentada pelo partido abaixo relacionado, podendo
o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político examinar as prestações de contas anuais
no prazo de 15 (quinze dias) a partir desta publicação, sendo que, findo este prazo, poderão
impugná-lo no prazo de cinco dias (art. 35, parágrafo único, da Lei 9.096/95):
PARTIDO EXÉRCÍCIO Nº DO PROCESSO
Partido dos Trabalhadores - PT - Cuiabá/MT 2018 136-50.2019.6.11.0055
E, para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi expedido o presente Edital, que será
afixado no lugar de costume no Cartório Eleitoral, bem como publicado no DEJE - Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Dado e passado nesta em 23 de maio de 2019. Eu,
_________, Andréia da Silva Noronha, Chefe de Cartório da 55ª Zona Eleitoral, que o digitei e
conferi.
Publique-se.
Cumpra-se.
ANDREIA DA SILVA NORONHA
Chefe de Cartório

ATOS DA 60ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N° 08/2019 - DUPLICIDADE DE INSCRIÇÕES
EDITAL N° 08/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Pedro Davi Benetti, Juiz da 60ª Zona Eleitoral do Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, na forma da lei e em conformidade com o que dispõe o
art. 35 da Resolução TSE nº 21.538/2003, FAZ SABER a todos que do presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que foi identificada coincidência de dados entre as inscrições
seguintes, que originou a duplicidade - 1DMT1902627618:

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

Inscrição

Data de domicílio

MT/60ª Zona Eleitoral

037375801864

06/05/2019

MT/60ª Zona Eleitoral

037375811848

06/05/2019

E para que chegue ao conhecimento de todos, determinei a expedição do presente Edital, que
deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, e afixado no mural do Cartório
Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Campo Novo do Parecis, aos 23 dias do mês de maio de 2019 (23
/5/2019). Eu, Marcos José Muniz Costa, Técnico Judiciário da 60ª Zona Eleitoral - TRE-MT,
preparei e conferi o presente edital, subscrevendo-o ao final, por força do ato de delegação contido
na Portaria nº 02/2017.
MARCOS JOSE MUNIZ COSTA
Técnico Judiciário
Portaria 02/2017 60ª ZE/MT

ATOS DA 61ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 031/2019/61ZE - NOTIFICAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR, MM.
Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que o órgão de
Direção Estadual do PARTIDO VERDE - PV do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo
seu Presidente, o Sr. JOSÉ ROBERTO STOPA, fica NOTIFICADO para manifestar-se, no prazo de
72 (setenta e duas) horas, acerca da omissão das contas de campanha (Eleições 2018) do órgão
municipal do Partido Verde - PV do município de Rondolândia/MT, no Processo nº 0472.2019.6.11.0061 que tramita nesta 61ª Zona Eleitoral.
FAÇO SABER ainda que o respectivo prazo será contado a partir de 20 (vinte) dias da primeira
publicação, nos termos do art. 30, inciso I, da Resolução TSE nº 23464/2015 c/c art. 257, inciso III,
do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a publicação
do presente edital no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado, nesta cidade de Comodoro/MT, aos 02 dias do mês de maio de dois mil e
dezenove. Eu, _____________, Walter Figueirêdo Costa Neto, Analista Judiciário, digitei e
subscrevi. NADA MAIS.
WALTER FIGUEIRÊDO COSTA NETO
Analista Judiciário

EDITAL Nº 018/2019/61ZE - CITAÇÃO - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR, MM.
Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que a Sra. BETT
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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FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que a Sra. BETT
SABAH MARINHO DA SILVA, brasileira, casada, filha de Gerson Marinho da Silva e Ruth da Silva
Marinho, nascida em 20/03/1978, fica CITADA para apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias,
no Processo de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 769-48.2016.6.11.0061, movido pelo
Ministério Público Eleitoral de Mato Grosso nesta 61ª Zona Eleitoral.
FAÇO SABER ainda que o respectivo prazo será contado a partir de 20 (vinte) dias desta
publicação, nos termos do art. 30, inciso I, da Resolução TSE nº 23464/2015 c/c art. 257, inciso III,
do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a publicação
do presente edital no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado, nesta cidade de Comodoro/MT, aos 25 dias do mês de abril de dois mil e
dezenove. Eu, _____________, Walter Figueirêdo Costa Neto, Analista Judiciário, digitei e
subscrevi. NADA MAIS.
WALTER FIGUEIRÊDO COSTA NETO
Analista Judiciário

EDITAL Nº 029/2019/61ZE - NOTIFICAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR, MM.
Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que o órgão de
Direção Estadual do PARTIDO VERDE - PV do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo
seu Presidente, o Sr. JOSÉ ROBERTO STOPA, fica NOTIFICADO para manifestar-se, no prazo de
72 (setenta e duas) horas, acerca da omissão das contas de campanha (Eleições 2018) do órgão
municipal do Partido Verde - PV do município de Comodoro/MT, no Processo nº 3410.2019.6.11.0061 que tramita nesta 61ª Zona Eleitoral.
FAÇO SABER ainda que o respectivo prazo será contado a partir de 20 (vinte) dias da primeira
publicação, nos termos do art. 30, inciso I, da Resolução TSE nº 23464/2015 c/c art. 257, inciso III,
do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a publicação
do presente edital no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado, nesta cidade de Comodoro/MT, aos 02 dias do mês de maio de dois mil e
dezenove. Eu, _____________, Walter Figueirêdo Costa Neto, Analista Judiciário, digitei e
subscrevi. NADA MAIS.
WALTER FIGUEIRÊDO COSTA NETO
Analista Judiciário

EDITAL Nº 030/2019/61ZE - NOTIFICAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr. ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR, MM.
Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento que o órgão de
Direção Estadual do PARTIDO VERDE - PV do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo
seu Presidente, o Sr. JOSÉ ROBERTO STOPA, fica NOTIFICADO para manifestar-se, no prazo de

72 (setenta e duas) horas, acerca da omissão das contas de campanha (Eleições 2018) do órgão
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. 2927

Cuiabá, sexta-feira, 24 de maio de 2019

129

72 (setenta e duas) horas, acerca da omissão das contas de campanha (Eleições 2018) do órgão
municipal do Partido Verde - PV do município de Nova Lacerda/MT, no Processo nº 1771.2019.6.11.0061 que tramita nesta 61ª Zona Eleitoral.
FAÇO SABER ainda que o respectivo prazo será contado a partir de 20 (vinte) dias da primeira
publicação, nos termos do art. 30, inciso I, da Resolução TSE nº 23464/2015 c/c art. 257, inciso III,
do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas
localidades abrangidas pela Zona Eleitoral, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a publicação
do presente edital no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado, nesta cidade de Comodoro/MT, aos 02 dias do mês de maio de dois mil e
dezenove. Eu, _____________, Walter Figueirêdo Costa Neto, Analista Judiciário, digitei e
subscrevi. NADA MAIS.
WALTER FIGUEIRÊDO COSTA NETO
Analista Judiciário

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

