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ATOS DO PLENO
RESOLUÇÕES
EDITAL Nº 137/2019/CAPJ/SJ.
Para conhecimento das partes interessadas e demais efeitos legais, publica-se a(s) seguinte(s)
Resolução(ões):
RESOLUÇÃO 2329
Dispõe sobre os atos preparatórios e a organização dos trabalhos pertinentes ao empréstimo de
urnas para as eleições dos membros dos Conselhos Tutelares no Estado de Mato Grosso.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
CONSIDERANDO o teor da Resolução TSE nº 22.685/2007 e da Resolução TRE-MT nº 892/2011,
que estabelecem normas para cessão de urnas e sistema de votação específico, por empréstimo,
em eleições parametrizadas;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) e
na Resolução nº 170/2014, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CONANDA), que instituiu a eleição unificada em todo o território nacional, a cada 4 (quatro) anos,
no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial, ou seja,
no dia 06/10/2019;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os procedimentos relacionados à geração de
mídias e preparação das urnas eletrônicas para a realização das eleições dos Conselhos Tutelares
no Estado de Mato Grosso;
CONSIDERANDO o objetivo de se estabelecer maior transparência, segurança e agilidade nos
trabalhos de preparação das eleições dos membros dos Conselhos Tutelares no âmbito do Estado
de Mato Grosso;
CONSIDERANDO que o processo para a escolha dos membros dos Conselhos Tutelares é de
responsabilidade dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalizado
pelo Ministério Público, nos termos do artigo 139 da Lei nº 8.069/1990 (ECA);
CONSIDERANDO a inexistência de previsão orçamentária e financeira para a realização das
atividades que envolvem a logística das eleições dos membros dos Conselhos Tutelares para o
ano de 2019, ante os limites financeiros impostos pelo novo Regime Fiscal instituído pela Emenda
Constitucional nº 95/2016;
CONSIDERANDO o que consta do Processo Judicial Eletrônico nº 0600213-78.2019.6.11.0000
(PAe nº 1746/2019),
RESOLVE
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º A organização dos trabalhos para o empréstimo de urnas eletrônicas e de lona para as
eleições dos membros dos Conselhos Tutelares nos municípios do Estado de Mato Grosso, que se
realizarão em 06/10/2019, obedecerá às regras desta Resolução e observarão o calendário do
Anexo I.
Parágrafo único. Por motivo de ordem técnica, no caso de utilização de urnas eletrônicas, a
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Parágrafo único. Por motivo de ordem técnica, no caso de utilização de urnas eletrônicas, a
votação deverá ocorrer das 8h às 17h.
CAPÍTULO I
DAS ATRIBUIÇÕES DO TRE-MT
Art. 2º Compete ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso:
I - a parametrização das eleições dos membros dos Conselhos Tutelares no sistema Gerenciador
de Dados, aplicativos e interface com a urna eletrônica (Eleições Comunitárias GEDAI-UE);
II - a preparação das urnas eletrônicas com os dados fornecidos pelas Comissões Eleitorais;
III - a disponibilização de treinamento à distância, no sítio da Justiça Eleitoral, para os mesários
que irão atuar nas mesas receptoras de votos, no caso de eleição eletrônica;
IV - prestar apoio técnico ao pessoal alocado pelos Conselhos Tutelares como suporte às urnas
eletrônicas, durante o horário de expediente e nos plantões devidamente autorizados pela DiretoriaGeral deste Tribunal;
V - o empréstimo das urnas eletrônicas ou de lona, conforme o caso.
CAPÍTULO II
DOS ATOS PREPARATÓRIOS
Seção I
DA SOLICITAÇÃO DE URNAS
Art. 3º Os pedidos de empréstimo de urnas, eletrônicas ou de lona, para os fins de que trata esta
Resolução, devem ser apresentados à Zona Eleitoral até 05/07/2019, instruídos com as seguintes
informações:
I - estimativa do quantitativo de urnas e de locais de votação;
II - quantidade de candidatos para os quais cada eleitor poderá votar, conforme a legislação de
cada município.
Parágrafo único. Cada Zona Eleitoral será responsável pelo recebimento dos pedidos dos
municípios pertencentes à sua circunscrição eleitoral.
Art. 4º As Zonas Eleitorais deverão criar Processos Administrativos Eletrônicos para cada pedido
de empréstimo de urnas, por município, e submetê-los diretamente à Coordenadoria de Sistemas
Eleitorais do TRE/MT, que realizará a análise técnica e viabilidade de atendimento.
Art. 5º Após conclusão dos trâmites procedimentais, o Presidente decidirá e determinará a
publicação da listagem correlata no sítio do Tribunal na internet, até o dia 15/07/2019.
Seção II
DO FECHAMENTO DO CADASTRO
Art. 6º Constarão dos cadernos de votação e da parametrização das urnas eletrônicas os eleitores
aptos constantes do cadastro eleitoral em 15/07/2019.
Seção III
DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E DAS SEÇÕES ELEITORAIS
Art. 7º As Comissões Eleitorais deverão informar à Coordenadoria de Sistemas Eleitorais (CSE) do
TRE/MT, pelo endereço eletrônico cmdca2019@tre-mt.jus.br, os locais de votação e a definição
das seções eleitorais, indicando as respectivas agregações, até 22/07/2019, tomando-se como
base as informações disponibilizadas no sítio da Justiça Eleitoral a partir de 15/07/2019.
§ 1º Os dados dos locais de votação e seções deverão ser encaminhados em arquivo, no formato
XLS (Excel), conforme instruções e layout disponibilizado pela CSE no sítio eletrônico do TRE/MT.
§ 2º As Comissões Eleitorais que optarem por utilizar apenas 1 (um) local de votação no município,
poderão classificar os eleitores em ordem alfabética, dividindo-os proporcionalmente entre as
seções do referido local.

Art. 8º Serão de responsabilidade das Comissões Eleitorais as atividades de solicitação,
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Art. 8º Serão de responsabilidade das Comissões Eleitorais as atividades de solicitação,
segurança, fiscalização, transporte, vistoria, controle de acesso, condições de acessibilidade,
abertura e fechamento dos locais de votação.
Art. 9º A quantidade de eleitores alocados em cada seção eleitoral deverá obedecer ao limite
máximo de 4.000 votantes.
Seção IV
DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS
Art. 10. As Comissões Eleitorais deverão entregar à CSE do TRE/MT até 30/07/2019, pelo
endereço eletrônico cmdca2019@tre-mt.jus.br, os dados preliminares das candidaturas e, até 15/08
/2019, os dados definitivos das candidaturas, no formato XLS (Excel), conforme instruções e layout
disponibilizado no sítio eletrônico do TRE/MT, contendo:
I - nome do candidato que constará da urna eletrônica, com até 30 (trinta) caracteres;
II - número do candidato com 3 (três) dígitos (de 101 a 799);
III - foto individual do candidato 5x7, com fundo branco, em arquivo digital no formato JPG,
devendo o nome do arquivo digital iniciar com o nome do município ao qual o candidato
concorrerá, seguido do nome do respectivo candidato (Ex: Cuiabá-Fulano de Tal.jpg);
IV - quantidade de candidatos para os quais cada eleitor poderá votar, conforme a legislação de
cada município.
Parágrafo único. Caso o nome do candidato ultrapasse o limite de dígitos previsto no inciso I, os
excedentes serão desprezados no final do nome.
Art. 11. A relação de candidaturas expedida pela CSE/TRE/MT deverá ser validada pelas
Comissões Eleitorais até 26/08/2019, impreterivelmente.
§ 1º A validação poderá ser feita por qualquer membro das Comissões Eleitorais e abrangerá
todos os dados informados.
§ 2º Caso não seja realizada a validação até a data prevista no caput, não será realizada a
preparação de urnas eletrônicas.
§ 3° Detectada alguma inconsistência entre os dados do relatório e os dados informados pelas
Comissões Eleitorais, caberá a esta solicitar à CSE/TRE/MT a realização da alteração até 30/08
/2019.
§ 4° As Comissões Eleitorais deverão validar a relação de candidatos ainda que as informações
previstas no caput do artigo 10 desta Resolução sejam prestadas de forma completa.
Seção V
DO SUPORTE ÀS URNAS ELETRÔNICAS
Art. 12. As Comissões Eleitorais deverão indicar as pessoas que irão realizar o suporte técnico nas
urnas eletrônicas, pelo endereço eletrônico cmdca2019@tre-mt.jus.br, até 09/08/2019.
§ 1º As pessoas indicadas para atuarem como técnicos deverão ter conhecimento dos
procedimentos de treinamento dos mesários, montagem das seções e suporte no dia da eleição.
§ 2º As orientações técnicas serão repassadas pela CSE/TRE/MT no período de 23/09/2019 a 03
/10/2019, exclusivamente em dias úteis e durante o horário normal de expediente.
§ 3º Caberá à entidade cessionária, em caso de necessidade de suporte técnico por parte do TRE
/MT, arcar com os custos decorrentes da prestação de serviço extraordinário do servidor, quando a
data e horário da eleição exceder a jornada de trabalho do Tribunal e, ainda, nos feriados e finais
de semana, calculado com base na remuneração do respectivo cargo efetivo.
§ 4º Os custos citados no parágrafo anterior serão arrecadados por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU), a ser fornecida pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso e deverão ter o
recolhimento comprovado até o último dia útil antes da retirada das urnas, sob pena do TRE/MT
não efetivar a cessão da(s) urna(s) eletrônica(s) para a eleição requerida.
Seção VI
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Seção VI
DA COMPOSIÇÃO DAS MESAS RECEPTORAS
Art. 13. A seleção e treinamento dos membros das mesas receptoras é de competência exclusiva
das Comissões Eleitorais.
Parágrafo único. A Justiça Eleitoral irá disponibilizar material de treinamento sobre o uso da urna
eletrônica no sítio eletrônico deste Tribunal.
Seção VII
DA PREPARAÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS
Art. 14. As urnas eletrônicas serão preparadas pelo TRE/MT, sendo facultado o acompanhamento
por pessoas indicadas pela Comissão Eleitoral à CSE pelo endereço eletrônico cmdca2019@tremt.jus.br, no período de 23 a 30/09/2019, exclusivamente em dias úteis e durante o horário normal
de expediente.
Parágrafo único. Os recursos de áudio e identificação biométrica do eleitor não estarão disponíveis
nas urnas que serão utilizadas nas eleições em apreço.
Seção VIII
DA ENTREGA DAS URNAS
Art. 15. As urnas eletrônicas ou de lona, bem como as cabinas de votação deverão ser retiradas
pelas Comissões Eleitorais na sede do TRE/MT, no período de 1º a 04/10/2019, das 07h30 às
13h30, mediante prévio agendamento que deverá ser realizado pelo e-mail cmdca2019@tre-mt.jus.
br.
Parágrafo único. O representante da Comissão Eleitoral responsável pela retirada e transporte das
urnas deverá assinar Termo de Recebimento (ANEXO II) em nome da Comissão, com o
compromisso de zelar pelo patrimônio recebido, sob as penas da lei, bem como de realizar a
devolução até às 13h30 do dia 11/10/2019.
CAPÍTULO III
DA APURAÇÃO DO RESULTADO
Art. 16. Compete às Comissões Eleitorais a totalização das eleições por meios próprios.
§ 1º Quando for utilizada urna eletrônica, as Comissões Eleitorais deverão encaminhar à CSE/TRE
/MT, pelo endereço eletrônico cmdca2019@tre-mt.jus.br, imagem digital de 1 (uma) das vias
impressas do boletim de urna de cada mesa receptora de voto.
§ 2º Excepcionalmente, havendo solicitação da Comissão Eleitoral nos municípios com mais de
200.000 (duzentos mil) eleitores, a totalização poderá ser realizada pela Justiça Eleitoral, desde
que seja disponibilizado sistema próprio pelo Tribunal Superior Eleitoral.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17. As Comissões Eleitorais deverão expor, de forma visível aos votantes, em cada local de
votação e em cada seção eleitoral, cartaz contendo a informação que a Justiça Eleitoral não é
responsável pela organização e coordenação da eleição dos Conselho Tutelares, conforme modelo
constante do ANEXO III.
Art. 18. Fica proibida a divulgação de comunicados pelas Comissões Eleitorais que conduza ao
entendimento de que a Justiça Eleitoral está coordenando ou organizando as eleições dos
membros dos Conselhos Tutelares.
Art. 19. Não será realizada eleição eletrônica nas seguintes situações:
I - em caso de impedimento, problema técnico ou não atendimento de exigências técnicas e dos
prazos estabelecidos nesta Resolução;
II - por opção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou da Comissão
Eleitoral;
III - candidatura única;
IV - em municípios que estejam submetidos à Revisão Biométrica entre 15 de julho e 06 de outubro
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III - candidatura única;
IV - em municípios que estejam submetidos à Revisão Biométrica entre 15 de julho e 06 de outubro
de 2019.
Art. 20. Nenhum material de eleição será fornecido em meio impresso pela Justiça Eleitoral, tais
como cédulas, cartazes etc.
Parágrafo único. Os cadernos de votação serão enviados exclusivamente em meio digital, ao email indicado pelas Comissões Eleitorais, até 09/09/2019.
Art. 21. A realização de plantão pelas unidades da Justiça Eleitoral será definida pela DiretoriaGeral do TRE/MT.
Art. 22. Os casos omissos serão decididos pela Presidência.
Art. 23. Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
s. das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos dezoito dias do
mês de junho do ano de dois mil e dezenove.
Desembargador Gilberto Giraldelli - Presidente.
Desembargadora Marilsen Andrade Addario - Vice-Presidente em exercício.
Doutor Ricardo Gomes de Almeida - Juiz Membro.
Doutora Vanessa Curti Perenha Gasques - Juiz Membro.
Doutor Mário Roberto Kono de Oliveira - Juiz Membro substituto.
Doutor Sebastião Monteiro da Costa Junior - Juiz Membro.
Doutor Luís Aparecido Bortolussi Júnior - Juiz Membro.
ANEXO I
CALENDÁRIO
EMPRÉSTIMO DE URNAS PARA A ELEIÇÃO DE MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES
DO ESTADO DE MATO GROSSO
JULHO de 2019
05 de julho
Último dia para requerer o empréstimo de urnas eletrônicas ou de lona perante o Cartório Eleitoral,
estimando o quantitativo a ser utilizado e locais de votação, bem como a quantidade de candidatos
para os quais cada eleitor votará, conforme a legislação de cada município.
15 de julho
O Tribunal disponibilizará, em seu sítio eletrônico, os municípios que serão atendidos com o
empréstimo de urnas eletrônicas ou de lona.
Data a partir da qual a Coordenadoria de Sistemas Eleitorais disponibilizará no sítio da Justiça
Eleitoral o quantitativo de eleitores por seção eleitoral nos locais de votação.
Prazo final para as Comissões Eleitorais informarem à CSE, pelo endereço eletrônico
cmdca2019tre-mt.jus.br os locais de votação e a definição das seções eleitorais, indicando as
respectivas agregações das mesas receptoras de voto.
30 de julho
Data final para as Comissões Eleitorais encaminharem à CSE, pelo endereço eletrônico
cmdca2019tre-mt.jus.br, os dados preliminares das candidaturas para que o Tribunal realize as
configurações dos dados da eleição e dos sistemas.
AGOSTO de 2019
9 de agosto
Último dia para as Comissões Eleitorais indicarem os responsáveis para realizar o suporte técnico
nas urnas eletrônicas.
15 de agosto
Último dia para as Comissões Eleitorais encaminharem à CSE, pelo endereço eletrônico
cmdca2019tre-mt.jus.br, os dados definitivos das candidaturas, para que o Tribunal realize os
ajustes nos dados da eleição e nas configurações dos sistemas.
26 de agosto
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ajustes nos dados da eleição e nas configurações dos sistemas.
26 de agosto
Data final para validação da relação de candidatura expedida pela Coordenadoria de Sistemas
Eleitorais do TRE/MT pelas Comissões Eleitorais.
30 de agosto
Último dia para validação dos dados da eleição encaminhados à Justiça Eleitoral, inclusive as
eventuais correções de inconsistências entre dados do relatório e os informados pelas Comissões
Eleitorais, bem como autorizar a preparação das urnas informando a CSE, através do e-mail
cmdca2019tre-mt.jus.br.
SETEMBRO DE 2019
9 de setembro
Data final de entrega dos cadernos de votação às Comissões Eleitorais através do sítio do TRE/MT.
23 de setembro
Data inicial para CSE expedir as orientações aos técnicos de suporte.
Data inicial de preparação das Urnas Eletrônicas para votação.
OUTUBRO DE 2019
1º de outubro
Data a partir da qual poderão ser retiradas as urnas eletrônicas, de lona e suprimentos na Sede do
TRE-MT.
3 de outubro
Data final para CSE expedir as orientações aos técnicos de suporte.
4 de outubro
Data final em que estarão disponíveis na Sede do TRE/MT, das 07h:30 às 13h:30, as urnas e
cabinas de votação para as Comissões Eleitorais realizarem o transporte e a guarda.
DIAS DAS ELEIÇÕES
6 de outubro
Realização das eleições unificadas para escolha dos membros dos Conselhos Tutelares, das 8h às
17h.
11 de outubro
Data final em que deverão ser entregues, pela Comissão Eleitoral, as urnas eletrônicas e cabinas
de votação na Sede do TRE/MT, até às 13h:30.
ANEXO II
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Recebi do TRE-MT o material abaixo especificado, para uso na eleição comunitária do Conselho
Tutelar 2019, comprometendo-me a guardá-lo e devolvê-lo, em perfeito estado, ao término da
finalidade para qual foi cedido.
Item: Urna Eletrônica
Quantidade:____ unidades
Patrimônio

Modelo

Patrimônio

Modelo

Item: Suprimentos
Quantidade

Modelo

Flash Card

FC 512 MB

Memória de Resultado

MR Diebold 512 MB
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MR Diebold 128 MB

Cabine de votação
Cuiabá, ____de outubro de 2019.
(Nome do representante - Comissão Eleitoral)
Documento nº _________________
TERMO DE DEVOLUÇÃO
Eu, ____________________________________________________, certifico que, aos ______
dias do mês de outubro do ano de 2019 às ______ horas, foram devolvidos os bens acima
relacionados.
Por ser expressão da verdade, atesto o presente documento.
_____________________________
Seção de Voto Informatizado
ANEXO III
CARTAZ PARA FIXAÇÃO NOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E SEÇÕES ELEITORAIS
A ORGANIZAÇÃO E A COORDENAÇÃO DESTA ELEIÇÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
(ARTIGO 139 DA LEI Nº 8.069/1990 - ECA).
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos dezenove dias do mês de
junho do ano dois mil e dezenove.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

ACÓRDÃOS
PUBLICAÇÃO DE EDITAL 136/2019
Para conhecimento das pessoas interessadas, e demais efeitos legais publicam-se o(s) seguinte(s)
acórdão(s):
1) ACÓRDÃO Nº 27345
PROCESSO Nº 44-95.2016.6.11.0049 - CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - CARGO - VEREADOR VÁRZEA GRANDE/MT - 49ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): ADEMAR FREITAS FILHO
ADVOGADO(S): JONATAS PEIXOTO LOPES - OAB: 20.920-O/MT LOURIVAL RIBEIRO FILHO OAB: 5.073/MT
ADVOGADA(S): BÁRBARA FERREIRA ARAÚJO - OAB: 20.170/MT YASMIN DE PINHO NOVO
LOPES - OAB: 21.335/0/MT
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: DOUTOR RICARDO GOMES DE ALMEIDA
RECURSO

ELEITORAL.

ELEIÇÕES

2016.

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS.

CAMPANHA.

CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE
GRAVE. VALOR EXPRESSIVO. OUTRAS IRREGULARIDADES QUE, ANALISADAS EM
CONJUNTO, MACULARAM A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
1. "Firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a extrapolação do limite de
gastos de campanha é irregularidade grave." (REspe nº 471-13/SE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
2.8.2018)
2. "Também é entendimento desta Corte que os princípios da razoabilidade e 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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2. "Também é entendimento desta Corte que os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, quando se está tratando de processos de Prestação de Contas, somente são
aplicáveis quando as falhas não comprometem a confiabilidade das contas e os valores envolvidos
são irrelevantes quando comparados com a soma total de arrecadação e gastos de campanha,
situação específica que não foi delineada no acórdão regional." (TSE - RESPE:
00002924620166250025 Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 18/12/2017).
3. Recurso desprovido. Sentença mantida.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA. ACORDAM, ainda, por unanimidade, em NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuiabá, 11 de junho de 2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI-Presidente
DOUTOR RICARDO GOMES DE ALMEIDA-Relator
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso aos dezenove dias do mês de
junho do ano dois mil e dezenove.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 277/2019
Dá nova redação à Portaria nº 14, de 10 de janeiro de 2017, que cria o grupo de trabalho
multidisciplinar responsável pela coordenação e execução das ações técnicas de implantação do
Processo Judicial Eletrônico no âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, inc. XI, da Resolução TRE-MT nº 1.152, de 7 de agosto
de 2012 (Regimento Interno do TRE-MT);
CONSIDERANDO a Meta Nacional do Conselho Nacional de Justiça de implantar o Processo
Judicial Eletrônico (PJE) no primeiro grau de jurisdição da Justiça Eleitoral em 2019;
CONSIDERANDO a implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJE) no primeiro grau de
jurisdição, conforme cronograma do Tribunal Superior Eleitoral - TSE;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação do GT-PJe, instituído por intermédio da Portaria
TRE-MT nº 14, de 10 de janeiro de 2017;
CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo Eletrônico n° 1184/2019,
RESOLVE
Art. 1º A Portaria nº 14, de 10 de janeiro de 2017, passa vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º Criar o Grupo de Trabalho Multidisciplinar responsável pela coordenação e execução das
ações técnicas de implantação do Processo Judicial Eletrônico (GT-PJe) no âmbito da Justiça
Eleitoral de Mato Grosso. " (NR)
"Art. 2º ..............................................................................................
...........................................................................................................
XIII - O(A) Assessor(a) de Planejamento e Gestão Estratégica;
XIV - O(A) Chefe da Seção de Orientação e Apoio às Zonas Eleitorais;
XV - O(A) Chefe da Seção de Análise Técnico-Processual; e
XVI - O (A) Chefe do Cartório da 20ª Zona Eleitoral.

Parágrafo único. Em caso de ausência do titular, atuará o respectivo substituto, com exceção 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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Parágrafo único. Em caso de ausência do titular, atuará o respectivo substituto, com exceção do
cargo de Presidente, que deve ser substituído pelo titular do cargo seguinte, observada a ordem
disposta neste artigo." (NR)
"Art. 3º ..............................................................................................
...........................................................................................................
V - propor ao Tribunal Superior Eleitoral correções e evoluções no PJe, acionando o Comitê Gestor
Regional quando necessário;
...........................................................................................................
VII - propor a política de suporte negocial e técnico voltada aos usuários internos e externos do
PJe;
...........................................................................................................
XI - estabelecer o cronograma das ações de capacitação complementares ao treinamento à
distância que será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral; e
XII - realizar outras tarefas determinadas pelo Comitê Gestor Regional ou estabelecidas em
normativos do Tribunal Superior Eleitoral.
Parágrafo único. Os Juízes auxiliares da Presidência e da Corregedoria Regional Eleitoral
prestarão auxílio ao CGR-PJe no acompanhamento e supervisão dos trabalhos do GT-PJe." (NR)
"Art. 3º-A O Processo Judicial Eletrônico em primeiro grau de jurisdição será implantado
obedecendo ao cronograma definido pelo Tribunal Superior Eleitoral."
Art. 2º Ficam revogados:
I - a Portaria nº 66, de 20 de fevereiro de 2017;
II - a Portaria nº 147, de 3 de abril de 2017;
III - o inciso IV do art. 2º da Portaria nº 14, de 10 de janeiro de 2017; e
IV - os §§ 1º e 2º do art. 2º da Portaria nº 14, de 10 de janeiro de 2017.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PROCESSO 0600226-14.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
REPRESENTAÇÃO (11541) - PJE nº 0600226-14.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Juiz Federal - Vanessa Curti Perenha Gasques
PARTES DO PROCESSO:
REPRESENTANTE: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
REPRESENTADO: OTAVIANO OLAVO PIVETTA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL
LTDA., FILIPE DE ALMEIDA Advogados do(a) REPRESENTADO: GABRIELA TERRA CYRINEU MT24378/O, FELIPE TERRA CYRINEU - MT20416/O, MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA MT18970/O, RODRIGO TERRA CYRINEU - MT16169/O, ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA MT16068/O Advogados do(a) REPRESENTADO: WILLIAM LUCAS LANG - SP328339, VITOR
ANDRE PEREIRA SARUBO - SP343606, RAFAEL DE MILITE LUIZ - SP377455, RAFAEL
INOCENCIO FINETTO - SP378288, FRANCO SCHIRRU JUNIOR - SP344218, VIVIAN LEITE
BARCELOS - SP363897, PAULA SERRA LEAL - SP345137, PRISCILA PEREIRA SANTOS SP310634, CAMILA DE ARAUJO GUIMARAES - SP333346, TAMMY PARASIN PEREIRA 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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SP310634, CAMILA DE ARAUJO GUIMARAES - SP333346, TAMMY PARASIN PEREIRA SP333682, PRISCILA ANDRADE - SP316907, RENAN GALLINARI - SP313133, NATALIA
TEIXEIRA MENDES - SP317372, RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP266298, CARINA
BABETO CAETANO - SP207391, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP148263, CELSO DE
FARIA MONTEIRO - SP138436, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - SP305630, MILA DE
AVILA VIO - SP195095
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, 18 de junho de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

EDITAL Nº 12/2019/SCAP/CRIP/SJ
Para conhecimento e, nos termos do art. 36 do Regimento Interno do TRE/MT, publica-se o
presente Edital contendo a relação dos feitos distribuídos/redistribuídos no período de 1º a 15 de
junho de 2019.
Recurso Eleitoral Nº 24-14.2018.6.11.0024
RELATOR Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
Distribuição automática em 03/06/2019 11:11
SIGILOSO
Recurso Eleitoral Nº 4-69.2018.6.11.0041
RELATOR Doutor ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Distribuição automática em 03/06/2019 11:11
SIGILOSO
Recurso Eleitoral Nº 152-21.2016.6.11.0051
RELATOR Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
Redistribuição por término do biênio do Relator em 05/06/2019 08:56
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Cargo - Vereador CUIABÁ/MT - 51ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE: ALEXSSANDRO MIRANDA FRAGA
ADVOGADO: JOSÉ ANTÔNIO ROSA
ADVOGADA: ROBÉLIA DA SILVA MENEZES
ADVOGADO: MARIA HELENA SILVA ROSA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recurso Eleitoral Nº 10-95.2015.6.11.0004
RELATOR Doutor SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
Redistribuição ao Efetivo em 13/06/2019 11:48
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO EXERCICÍO 2014 - 4ª ZONA ELEITORAL - POCONÉ/MT
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
ADVOGADO: ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO 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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RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Prestação de Contas Nº 44-14.2017.6.11.0000
RELATOR Doutor SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
Redistribuição ao Efetivo em 14/06/2019 10:10
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
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)
Recurso Eleitoral Nº 268-68.2016.6.11.0005
RELATOR Doutor RICARDO GOMES DE ALMEIDA
REVISOR Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
Revisor em 14/06/2019 10:37
SIGILOSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0600197-27.2019.6.11.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI
Distribuição AUTOMÁTICA em 04/06/2019
ASSUNTO: MINUTA DE RESOLUÇÃO (11572)
OBJETO:

PLANO

DE

LOGÍSTICA

SUSTENTÁVEL

DO

TRE-MT

(PLS/TREMT)

-

APRESENTAÇÃO - PAE Nº 6193/2017
interessadO: PRESIDeNte DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
Revisão de Eleitorado Nº 0600204-19.2019.6.11.0000
RELATOR: Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Distribuição ao Corregedor, em razão da matéria em 07/06/2019
ASSUNTO:

ALISTAMENTO

ELEITORAL

-

CANCELAMENTO

(11575),

ALISTAMENTO

ELEITORAL - DOMICÍLIO ELEITORAL (11576), ALISTAMENTO ELEITORAL - INSCRIÇÃO
ELEITORAL (11579), PROVIDÊNCIA (12463)
OBJETO: REVISÃO DO ELEITORADO - COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS - Cáceres/MT - 6ª
ZONA ELEITORAL
REQUERENTE: JUÍZO DA 6ª ZONA ELEITORAL - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Revisão de Eleitorado Nº 0600205-04.2019.6.11.0000
RELATOR: Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Distribuição ao Corregedor, em razão da matéria em 07/06/2019
ASSUNTO:

ALISTAMENTO

ELEITORAL

-

CANCELAMENTO

(11575),

ALISTAMENTO

ELEITORAL - DOMICÍLIO ELEITORAL (11576), ALISTAMENTO ELEITORAL - INSCRIÇÃO
ELEITORAL (11579), PROVIDÊNCIA (12463)
OBJETO: REVISÃO DO ELEITORADO - COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS - pedra preta/MT 45ª ZONA ELEITORAL
REQUERENTE: JUÍZO DA 45ª ZONA ELEITORAL - pedra preta/MT
Revisão de Eleitorado Nº 0600206-86.2019.6.11.0000
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Revisão de Eleitorado Nº 0600206-86.2019.6.11.0000
RELATOR: Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Distribuição ao Corregedor, em razão da matéria em 07/06/2019
ASSUNTO:

ALISTAMENTO

ELEITORAL

-

CANCELAMENTO

(11575),

ALISTAMENTO

ELEITORAL - DOMICÍLIO ELEITORAL (11576), ALISTAMENTO ELEITORAL - INSCRIÇÃO
ELEITORAL (11579), PROVIDÊNCIA (12463)
OBJETO: REVISÃO DO ELEITORADO - COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS - nova xavantina
/MT - 26ª ZONA ELEITORAL
REQUERENTE: JUÍZO DA 26ª ZONA ELEITORAL - nova xavantina/MT
Revisão de Eleitorado Nº 0600210-26.2019.6.11.0000
RELATOR: Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Distribuição ao Corregedor, em razão da matéria em 10/06/2019
ASSUNTO:

ALISTAMENTO

ELEITORAL

-

CANCELAMENTO

(11575),

ALISTAMENTO

ELEITORAL - DOMICÍLIO ELEITORAL (11576), ALISTAMENTO ELEITORAL - INSCRIÇÃO
ELEITORAL (11579), PROVIDÊNCIA (12463)
OBJETO: REVISÃO DO ELEITORADO - COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS - barra do bugres
/MT - 13ª ZONA ELEITORAL
REQUERENTE: JUÍZO DA 13ª ZONA ELEITORAL - barra do bugres/MT
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0600211-11.2019.6.11.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI
Distribuição AUTOMÁTICA em 11/06/2019
ASSUNTO: MINUTA DE RESOLUÇÃO (11572) E MATÉRIA ADMINISTRATIVA (12360)
OBJETO: RECONHECIMENTO DOS MAGISTRADOS QUE RECEBERÃO O COLAR DE MÉRITO
ELEITORAL EM 2019. PAE nº 16/2019.
interessadO: DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0600212-93.2019.6.11.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI
Distribuição AUTOMÁTICA em 11/06/2019
ASSUNTO: MINUTA DE RESOLUÇÃO (11572) E PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE
RESOLUÇÃO (12361)
OBJETO: MEMORANDO Nº 09/2019 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA MINUTA DO
REGIMENTO INTERNO - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DESEMBARGADOR PALMYRO
PIMENTA - PAE Nº 3.073/2019
interessadO: EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0600213-78.2019.6.11.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI
Distribuição AUTOMÁTICA em 11/06/2019
ASSUNTO: MINUTA DE RESOLUÇÃO (11572)
OBJETO: Atos preparatórios e a organização dos trabalhos pertinentes ao empréstimo de urnas
para as eleições dos membros dos Conselhos Tutelares no Estado de Mato Grosso - PAe nº 1746
/2019
interessadO: DIRETORIA-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0600218-03.2019.6.11.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI
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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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0600218-03.2019.6.11.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI
Distribuição AUTOMÁTICA em 11/06/2019
ASSUNTO: MINUTA DE RESOLUÇÃO (11572)
OBJETO: PROCESSO ADMINISTRATIVO - MINUTA DE RESOLUÇÃO - PROJETO PAUTA
LIMPA 2020 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO - PAE Nº 3.406/2019
interessadO: SECRETARIA JUDICIÁRIA - trE/MT
PETIÇÃO Nº 0600219-85.2019.6.11.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Distribuição AUTOMÁTICA em 12/06/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO (12069)
OBJETO: Requerimento, apresentado pelo Diretório Regional do Partido PODE - PODEMOS,
solicitando a expedição de certidão de aptidão de recebimento de recursos originários do Fundo
Partidário - (Prestação de Contas do Comitê Financeiro -Eleição 2006
REQUERENTE: PODEMOS - MATO GROSSO - MT - ESTADUAL
ADVOGADo: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - OAB/MT 14.517
PETIÇÃO Nº 0600220-70.2019.6.11.0000
RELATORa: DOUTORA VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
Distribuição AUTOMÁTICA em 12/06/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO (12069)
OBJETO: Requerimento, apresentado pelo Diretório Regional do Partido PODE - PODEMOS,
solicitando a expedição de certidão de aptidão de recebimento de recursos originários do Fundo
Partidário, relativa à Prestação de Contas de Campanha - Eleição 2012
REQUERENTE: PODEMOS - MATO GROSSO - MT - ESTADUAL
ADVOGADo: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - OAB/MT 14.517
PETIÇÃO Nº 0600221-55.2019.6.11.0000
RELATOR: DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Distribuição AUTOMÁTICA em 12/06/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO (12069)
OBJETO: Requerimento, apresentado pelo Diretório Regional do Partido PODE - PODEMOS,
solicitando a expedição de certidão de aptidão de recebimento de recursos originários do Fundo
Partidário, relativa à Prestação de Contas de Campanha - Eleição 2012
REQUERENTE: PODEMOS - MATO GROSSO - MT - ESTADUAL
ADVOGADo: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - OAB/MT 14.517
PETIÇÃO Nº 0600222-40.2019.6.11.0000
RELATOR: DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Distribuição AUTOMÁTICA em 12/06/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO (12069)
OBJETO: Requerimento, apresentado pelo Diretório Regional do Partido PODE - PODEMOS,
solicitando a expedição de certidão de aptidão de recebimento de recursos originários do Fundo
Partidário, relativa à Prestação de Contas de Campanha - Eleição 2014
REQUERENTE: PODEMOS - MATO GROSSO - MT - ESTADUAL
ADVOGADo: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - OAB/MT 14.517
PETIÇÃO Nº 0600220-70.2019.6.11.0000
RELATORA: DOUTORA VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
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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PETIÇÃO Nº 0600220-70.2019.6.11.0000
RELATORA: DOUTORA VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
REDistribuição, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM RAZÃO DE ENCAMINHAMENTO, em 14/06
/2019, AO DESEMBARGADOR GERALDO GIRALDELLI
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO (12069)
OBJETO: Requerimento, apresentado pelo Diretório Regional do Partido PODE - PODEMOS,
solicitando a expedição de certidão de aptidão de recebimento de recursos originários do Fundo
Partidário, relativa à Prestação de Contas de Campanha - Eleição 2012
REQUERENTE: PODEMOS - MATO GROSSO - MT - ESTADUAL
ADVOGADo: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - OAB/MT 14.517
PETIÇÃO Nº 0600221-55.2019.6.11.0000
RELATOR: DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
REDistribuição,

POR

CONEXÃO

DE

CAUSAS

COM

O

PROCESSO

Nº

0600220-

70.2019.6.11.0000, À DOUTORA VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
ASSUNTO: Requerimento, apresentado pelo Diretório Regional do Partido PODE - PODEMOS,
solicitando a expedição de certidão de aptidão de recebimento de recursos originários do Fundo
Partidário, relativa à Prestação de Contas de Campanha-Eleição 2012
REQUERENTE: PODEMOS - MATO GROSSO - MT - ESTADUAL
ADVOGADo: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - OAB/MT 14.517
PETIÇÃO Nº 0600221-55.2019.6.11.0000
RELATOR: DOUTORA VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
REDistribuição, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL POR ENCAMINHAMENTO, em 18/06/2019, AO
DESEMBARGADOR GERALDO GIRALDELLI
ASSUNTO: Requerimento, apresentado pelo Diretório Regional do Partido PODE - PODEMOS,
solicitando a expedição de certidão de aptidão de recebimento de recursos originários do Fundo
Partidário, relativa à Prestação de Contas de Campanha-Eleição 2012
REQUERENTE: PODEMOS - MATO GROSSO - MT - ESTADUAL
ADVOGADo: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - OAB/MT 14.517
PETIÇÃO Nº 0600222-40.2019.6.11.0000
RELATOR: DOUTOR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
REDistribuição, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM RAZÃO DE ENCAMINHAMENTO, em 18/06
/2019, AO DESEMBARGADOR GERALDO GIRALDELLI
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO (12069)
OBJETO: Requerimento, apresentado pelo Diretório Regional do Partido PODE - PODEMOS,
solicitando a expedição de certidão de aptidão de recebimento de recursos originários do Fundo
Partidário, relativa à Prestação de Contas de Campanha - Eleição 2014
REQUERENTE: PODEMOS - MATO GROSSO - MT - ESTADUAL
ADVOGADo: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - OAB/MT 14.517
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 17 de JUNHO de 2019.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0600226-14.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
REPRESENTAÇÃO (11541) - PJE nº 0600226-14.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Juiz Federal - Vanessa Curti Perenha Gasques
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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RELATOR: Juiz Federal - Vanessa Curti Perenha Gasques
PARTES DO PROCESSO:
REPRESENTANTE: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
REPRESENTADO: OTAVIANO OLAVO PIVETTA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL
LTDA., FILIPE DE ALMEIDA Advogados do(a) REPRESENTADO: GABRIELA TERRA CYRINEU MT24378/O, FELIPE TERRA CYRINEU - MT20416/O, MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA MT18970/O, RODRIGO TERRA CYRINEU - MT16169/O, ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA MT16068/O Advogados do(a) REPRESENTADO: WILLIAM LUCAS LANG - SP328339, VITOR
ANDRE PEREIRA SARUBO - SP343606, RAFAEL DE MILITE LUIZ - SP377455, RAFAEL
INOCENCIO FINETTO - SP378288, FRANCO SCHIRRU JUNIOR - SP344218, VIVIAN LEITE
BARCELOS - SP363897, PAULA SERRA LEAL - SP345137, PRISCILA PEREIRA SANTOS SP310634, CAMILA DE ARAUJO GUIMARAES - SP333346, TAMMY PARASIN PEREIRA SP333682, PRISCILA ANDRADE - SP316907, RENAN GALLINARI - SP313133, NATALIA
TEIXEIRA MENDES - SP317372, RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP266298, CARINA
BABETO CAETANO - SP207391, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP148263, CELSO DE
FARIA MONTEIRO - SP138436, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - SP305630, MILA DE
AVILA VIO - SP195095
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, 18 de junho de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0601420-49.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601420-49.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Juiz de Direito 2 - Luís Aparecido Bortolussi Júnior
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VALDIR MENDES BARRANCO DEPUTADO ESTADUAL,
VALDIR MENDES BARRANCO Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO HENRIQUE FANAIA
VIEGAS - MT16822/O, ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - MT15462/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, 18 de junho de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0601420-49.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601420-49.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Juiz de Direito 2 - Luís Aparecido Bortolussi Júnior
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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RELATOR: Juiz de Direito 2 - Luís Aparecido Bortolussi Júnior
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VALDIR MENDES BARRANCO DEPUTADO ESTADUAL,
VALDIR MENDES BARRANCO Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO HENRIQUE FANAIA
VIEGAS - MT16822/O, ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - MT15462/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, 18 de junho de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0601173-68.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0601173-68.2018.6.11.0000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO Nº 27356
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601173-68.2018.6.11.0000 - Cuiabá - MATO GROSSO
REQUERENTE: MANOEL BRITO DE SOUSA 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
DA SILVA - OAB/MT7860/O ADVOGADO: JOSE ANTONIO ROSA - OAB/MT005493 FISCAL DA
LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: DOUTOR JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. CUMPRIDAS
AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE QUALQUER MÁCULA NA CONTABILIDADE
APRESENTADA. CONTAS APROVADAS.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
APROVAR AS CONTAS DO CANDIDATO.
Cuiabá, 11/06/2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI Presidente.
DOUTOR JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO Relator.

RECURSO ELEITORAL Nº 87-43.2018.6.11.0055
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO ELEIÇÕES 2018 - 55ª ZONA ELEITORAL - CUIABÁ/MT
RECORRENTE: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Advogado: Ivanildo de Almeida - OAB: 25704/Mt
Advogado: Francisco Anis Faiad - OAB: 3.520/Mt
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR(A): DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Decisão/Despacho:
"RECURSO ELEITORAL N.º 87-43.2018.6.11.0055 - CLASSE RE - PROTOCOLO n.º 24.688/2018

ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLITICO Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLITICO ELEIÇÕES 2018- CUIABÁ/MT - 55ª ZONA ELEITORAL
RELATOR: LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
RECORRENTE: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
ADVOGADOS: IVANILDO DE ALMEIDA - OAB:25704/MT
FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/MT
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Movimento Democrático
Brasileiro - MDB/Cuiabá, em face da sentença de primeiro grau que julgou desaprovadas as contas
de campanha do órgão partidário e determinou a suspensão do repasse de novas cotas do Fundo
Partidário, pelo prazo de 12 (doze) meses (fls. 99/101).
Tendo em vista preliminar de intempestividade do recurso eleitoral, arguida em contrarrazões
ofertadas Ministério Público Eleitoral de primeiro grau (fls. 125-127), bem ainda no parecer da
Douta Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 133-135), a grei partidária deve ser ouvida, por força do
princípio contido no art. 10, do Código de Processo Civil, de que a parte não pode ser surpreendida
por decisão embasada em fundamento da qual não teve a oportunidade de se manifestar.
Dessa forma, converto o julgamento do recurso em diligência para determinar com supedâneo no
art. 10 do Código de Processo Civil, a intimação do partido requerente para se manifestar, no
prazo de 5 dias, acerca da questão alusiva à extemporaneidade do apelo.
Após, façam-se os autos conclusos.
Publique-se e Intime-se.
Cumpra-se, expedindo-se todos os atos necessários.
Cuiabá, 17 de junho de 2019.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz Estadual - Membro do TRE/MT
Relator
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 19/06/2019.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PROCESSO 0600193-87.2019.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO
PROCESSO Nº 0600193-87.2019.6.11.0000 - PROCESSO ADMINISTRATIVO
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se a seguinte
resolução:
RESOLUÇÃO Nº 2326
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, tendo em vista o que consta no
Processo Judicial Eletrônico nº 0600193-87.2019.6.11.0000 Classe Processo Administrativo, por
unanimidade, em sessão do dia 5/6/2019, com fundamento no art. 32 do Código Eleitoral, arts. 1º e
3º da Resolução TSE nº 21.009/2002, e arts. 1º, 2º, 3º e 5º da Resolução TRE-MT nº 1.813/2016,
RESOLVE designar o Excelentíssimo Senhor Dr. JEAN PAULO LEÃO RUFINO, Juiz de Direito da
2ª Vara da Comarca de Água Boa, para jurisdicionar a 30ª Zona Eleitoral, sediada no mesmo
município, a contar da lavratura do Termo de Entrada em Exercício, nos termos do art. 16, § 1º, da
Resolução TRE-MT nº 1.813/2016, precedida da homologação da dispensa do Dr. Alexandre
Meinberg Ceroy, com efeitos a contar de 30/04/2019, formalizada pela Portaria TRE-MT 169/2019,

bem ainda, precedida da dispensa do Dr. JEAN LOUIS MAIA DIAS das funções eleitorais, em
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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bem ainda, precedida da dispensa do Dr. JEAN LOUIS MAIA DIAS das funções eleitorais, em
caráter precário, a contar da lavratura do Termo de Entrada em Exercício do Juiz Titular
designado.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos cinco dias do mês de junho
de dois mil e dezenove.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI Presidente.

PROCESSO 0600192-05.2019.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO
PROCESSO Nº 0600192-05.2019.6.11.0000 - PROCESSO ADMINISTRATIVO
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se a seguinte
resolução:
RESOLUÇÃO Nº 2325
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, tendo em vista o que consta no
Processo Judicial Eletrônico nº 0600192-05.2019.6.11.0000 Classe Processo Administrativo, por
unanimidade, em sessão do dia 5/6/2019, com fundamento no art. 32 do Código Eleitoral, arts. 1º e
3º da Resolução TSE nº 21.009/2002, e arts. 1º, 2º, 3º e 5º da Resolução TRE-MT nº 1.813/2016,
RESOLVE designar a Excelentíssima Senhora LAURA DORILÊO CÂNDIDO, Juíza de Direito da
Primeira Vara da Comarca de Jaciara, para jurisdicionar a 14ª Zona Eleitoral, sediada no mesmo
município, a contar da lavratura do Termo de Entrada em Exercício, nos termos do art. 16, § 1º, da
Resolução TRE-MT nº 1.813/2016, precedida da formalização da dispensa do Dr. VALTER
FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA, com efeitos a contar de 05/07/2019.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos cinco dias do mês de junho
do ano de dois mil e dezenove.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI Presidente.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 91-22.2016.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS POLÍTICOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC/MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC/MT
Advogado: Paulosalem Pereira Gonçalves - OAB: 18.220/Mt
Advogado: Douglas Camargo de Anunciação - OAB: 19.125/Mt
REQUERENTE: JOSMAR OLIVEIRA ALDERETE, PRESIDENTE
REQUERENTE: HIRAM CORREA BUAINAIN, TESOUREIRO
RELATOR(A): DOUTOR RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Decisão/Despacho:
"Vistos etc.
Tendo em vista as novas disposições contidas na Res. TSE nº 23.546/2017, vigente desde 1º de
janeiro de 2018, dê-se vista ao partido requerente para apresentação de alegações finais no prazo
de 3 (três) dias, nos termos do art. 40 da mencionada resolução, findos os quais deverão vir os
autos conclusos para decisão (art. 41 da Res.-TSE nº 23.546/2017).
Publique-se. Cumpra-se com URGÊNCIA.
Cuiabá, 18 de junho de 2019.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Relator(a)"
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 19/06/2019.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 85-15.2016.6.11.0000

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 85-15.2016.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS POLÍTICOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
/MT
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS/MT
Advogado: Tadeu Cesário da Rosa - OAB: 18.331/Mt
Advogado: Isaque Levi Batista dos Santos - OAB: 18.523/Mt
REQUERENTE: VALTENIR LUIZ PEREIRA - PRESIDENTE (10/02/2014 a 19/11/2015)
REQUERENTE: MOACIR DIAS BICALHO JUNIOR - PRESIDENTE (19/11/2015 A 25/02/2016)
Advogado: Alex Duarte Santana Barros - OAB: 31.583/Df
Advogado: Tadeu Cesário da Rosa - OAB: 18.331/Mt
REQUERENTE: ERCIO DE ARRUDA LINS - TESOUREIRO (10/02/2014 A 19/11/2015)
REQUERENTE: PAULO HENRIQUE GONÇALVES DA COSTA SANTOS - TESOUREIRO (19/11
/2015 A 25/02/2016)
Advogado: Alex Duarte Santana Barros - OAB: 31.583/Df
Advogado: Tadeu Cesário da Rosa - OAB: 18.331/Mt
REQUERENTE: DILEMÁRIO DO VALE ALENCAR - PRESIDENTE (10/052017 A 01/03/2017)
REQUERENTE: LUCIEDER LUZ DA SILVA - TESOUREIRO (07/07/2016 A 01/03/2017)
RELATOR(A): DOUTOR RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Decisão/Despacho:
"Vistos etc.
Tendo em vista as novas disposições contidas na Res. TSE nº 23.546/2017, vigente desde 1º de
janeiro de 2018, dê-se vista ao partido requerente para apresentação de alegações finais no prazo
de 3 (três) dias, nos termos do art. 40 da mencionada resolução, findos os quais deverão vir os
autos conclusos para decisão (art. 41 da Res.-TSE nº 23.546/2017).
Publique-se. Cumpra-se com URGÊNCIA.
Cuiabá, 18 de junho de 2019.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Relator(a)"
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 19/06/2019.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 29 (1916-45.2009.6.11.0000)
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANUAL - DO PR/MT REFERENTE AO EXERCÍCIO 2008
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - PL/MT antigo PARTIDO DA REPÚBLICA - PR/MT
(WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES - PRESIDENTE DO DIRETÓRIO REGIONAL)
Advogado: Cristiane de Lima Izaias - OAB: 9365/MT
Advogado: Ademar José Paula da Silva - OAB: 16.068/MT
Advogado: Rodrigo Terra Cyrineu - OAB: 16.169/MT
Advogado: Michael Rodrigo da Silva Graça - OAB: 18.970/MT
RELATOR(A): DOUTORA VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
INTIMAÇÃO do Executado PARTIDO LIBERAL - PL/MT antigo PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
/MT, na pessoa do seu representante, para promoverem o pagamento de R$3.416.758,80 (três
milhões, quatrocentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)
atualizado até a data do efetivo recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o
fazendo, serem acrescidos ao referido valor, multa de 10% e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523, §1º CPC), além de inscrição no CADIN, nos termos da decisão de fls. 6.696/6.697,
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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(artigo 523, §1º CPC), além de inscrição no CADIN, nos termos da decisão de fls. 6.696/6.697,
abaixo transcrita.
Decisão/Despacho:
"DECISÃO
1. Trata-se de prestação de contas anual do Diretório Estadual do PR/MT, relativa ao exercício de
2008, cujas contas foram desaprovadas e, por conseguinte, obrigou o diretório partidário à
reposição ao erário de recursos do Fundo Partidário, recebidos de fontes ilícitas e vedadas.
2. Considerando o trânsito em julgado (fl.6679) da decisão (fl.6296) em 27/11/2018, encaminhemse os autos à União Federal (Advocacia-Geral da União) para que se manifeste e apresente
demonstrativo discriminado e atualizado de seu crédito, no prazo de 15 (quinze) dias.
3. Após, intime-se o Diretório Regional do Partido da República, por meio de seu representante,
para que providenciem o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de inscrição no CADIM, de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% (CPC, art.
523, § 1º).
4. Realizado o pagamento, expeça-se o necessário para conversão dos valores em favor da parte
credora e arquivem-se os autos com as anotações de praxe.
5. Não realizado o pagamento voluntário, fica desde já determinado que o débito será acrescido de
multa de dez por cento e de honorários advocatícios também de dez por cento (CPC, art. 523, §
1º). Retifique-se a autuação, sendo a União Exequente e o Diretório Estadual, executado.
5.1 Em caso de impugnação ao valor requerido, a parte executada deverá declarar de imediato o
valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo,
nos termos do art. 525, § 4º, do CPC.
6. Na hipótese do item 5, fica deferido o bloqueio de dinheiro em depósito ou em aplicação
financeira da parte executada por meio do sistema BACENJUD (à exceção da conta do fundo
partidário - art.6º, I, c/c art.17, §3º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017), utilizando-se
preferencialmente contas de doações para campanha e contra de outros recursos (art.6º, II e III,
Resolução TSE n.º 23.546/2017), limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
(art.854 CPC).
6.1 Tratando-se de bloqueio de valor em excesso ou valor ínfimo, fica desde já deferido o imediato
desbloqueio, conforme determina o § 1º do art. 854, CPC.
6.2 Realizada a indisponibilidade de ativos financeiros, o executado (representante legal) deverá
ser intimado na pessoa de seu advogado ou pessoalmente via mandado, nos termos do § 2º do
art. 854 do CPC.
6.3 Não havendo impugnação ao bloqueio, transfiram-se os valores para uma conta vinculada a
este Juízo (CPC, art. 854, § 5º), nos termos da Lei n.º 12.099/2009. Na sequência, procedam-se às
medidas necessárias para a transferência dos valores à exequente.
7. Se infrutífera ou insuficiente a medida anterior, requeira a União/AGU o que entender de direito,
em 15 dias.
8. Publique-se via DJE.
9. Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de abril de 2019.
VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
Relator(a)"
Secretaria Judiciária do TRE/MT, 19 de junho de 2019.
NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA
Coordenador de Registros e Informações Processuais

PROCESSO 0601082-75.2018.6.11.0000
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PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0601082-75.2018.6.11.0000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO Nº 27355
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601082-75.2018.6.11.0000 - Cuiabá - MATO GROSSO
REQUERENTE: JANAINA DE ABREU LIMA ADVOGADO: FERNANDO AKIYOSHI MORAES
HAYASHIDA - OAB/MT011758 ADVOGADO: RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB/MT12333/O
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: DOUTOR JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
CUMPRIDAS

AS

EXIGÊNCIAS

LEGAIS.

AUSÊNCIA

DE

QUALQUER

MÁCULA

NA

CONTABILIDADE APRESENTADA. CONTAS APROVADAS.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
APROVAR AS CONTAS DA CANDIDATA.
Cuiabá, 11/06/2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI Presidente.
DOUTOR JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO Relator.

PROCESSO 0601708-94.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0601708-94.2018.6.11.0000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO Nº 27359
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601708-94.2018.6.11.0000 - Cuiabá - MATO GROSSO
REQUERENTE: MARIA MÁRCIA SOUSA FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA. CARGO
DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. ART. 77, INCISO
IV DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.533/2017. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL INEFICAZ.
INTIMAÇÃO

EDITALÍCIA.

NÃO

ATENDIMENTO.

CONTAS

JULGADAS

COMO

NÃO

PRESTADAS.
1. Não foi apresentada procuração pela candidata prestadora de contas. Em seguida, houve
esgotamento das tentativas de intimação pessoal da candidata para sanar a irregularidade, porém
a mesma não foi localizada. Então a intimação ocorreu por meio de edital e o prazo assinalado
para regularização da capacidade postulatória não foi atendido.
2. Como pressuposto de existência processual, a ausência de instrumento de mandato inviabiliza a
postulação inicial e, com isso, torna-se sem efeito a apresentação dos documentos a título de
prestação de contas.
3. Existindo receitas cuja origem é o FEFC, sem a devida comprovação dos gastos efetuados com
os recursos repassados, há que se aplicar o art. 82, § 1º da Resolução TSE n.º 23.553/2017 para
devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
4. Contas julgadas não prestadas com determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
DECLARAR NÃO PRESTADAS AS CONTAS DA CANDIDATA.
Cuiabá, 11/06/2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI Presidente.
DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR Relator.
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PROCESSO 0601616-19.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE DECISÃO
PROCESSO Nº 0601616-19.2018.6.11.0000 - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte decisão:
REFERÊNCIA TRE-MT: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº 060161619.2018.6.11.0000
AUTOR: ELEICAO 2018 SEBASTIAO CARLOS GOMES DE CARVALHO SENADOR
ADVOGADO: ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - OAB/MT14054/O
LITISCONSORTE: Procuradoria Regional Eleitoral LITISCONSORTE: PSD - PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DE MATO GROSSO ADVOGADO:
IRAJA REZENDE DE LACERDA - OAB/MT11987/O ADVOGADO: ELVIS ANTONIO KLAUK
JUNIOR - OAB/MT15462/O ADVOGADO: EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - OAB/MT8463
/O ADVOGADO: WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - OAB/MT10400/O ADVOGADO: JOSE
EDUARDO MARTINS CARDOZO - OAB/SP67219 ADVOGADO: MARCIO LOPES DE FREITAS
FILHO - OAB/DF29181 ADVOGADO: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - OAB/DF35464
ADVOGADO: THAIS DINIZ COELHO DE SOUZA - OAB/DF40974 ADVOGADO: MAYRA JARDIM
MARTINS CARDOZO - OAB/DF59414 ADVOGADO: THIAGO FERNANDES BOVERIO - OAB
/DF22432 ADVOGADO: ANTONIO PEDRO MACHADO - OAB/DF52908 ADVOGADO: SHELLY
GIULEATTE PANCIERI - OAB/DF59181 ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FRAZAO DO
AMARAL - OAB/RJ162327 LITISCONSORTE: CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO
ADVOGADO: IRAJA REZENDE DE LACERDA - OAB/MT11987/O ADVOGADO: ELVIS ANTONIO
KLAUK JUNIOR - OAB/MT15462/O ADVOGADO: EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - OAB
/MT8463/O ADVOGADO: WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - OAB/MT10400/O
ADVOGADO: JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - OAB/SP67219 ADVOGADO: MARCIO
LOPES DE FREITAS FILHO - OAB/DF29181 ADVOGADO: RENATO FERREIRA MOURA
FRANCO - OAB/DF35464 ADVOGADO: THAIS DINIZ COELHO DE SOUZA - OAB/DF40974
ADVOGADO: MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO - OAB/DF59414 ADVOGADO: THIAGO
FERNANDES BOVERIO - OAB/DF22432 ADVOGADO: ANTONIO PEDRO MACHADO - OAB
/DF52908 ADVOGADO: SHELLY GIULEATTE PANCIERI - OAB/DF59181 ADVOGADO: CARLOS
EDUARDO FRAZAO DO AMARAL - OAB/RJ162327 LITISCONSORTE: GERALDO DE SOUZA
MACEDO ADVOGADO: IRAJA REZENDE DE LACERDA - OAB/MT11987/O ADVOGADO: ELVIS
ANTONIO KLAUK JUNIOR - OAB/MT15462/O ADVOGADO: EDMUNDO DA SILVA TAQUES
JUNIOR - OAB/MT8463/O ADVOGADO: WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - OAB/MT10400
/O ADVOGADO: JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - OAB/SP67219 ADVOGADO: MARCIO
LOPES DE FREITAS FILHO - OAB/DF29181 ADVOGADO: RENATO FERREIRA MOURA
FRANCO - OAB/DF35464 ADVOGADO: THAIS DINIZ COELHO DE SOUZA - OAB/DF40974
ADVOGADO: MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO - OAB/DF59414 ADVOGADO: THIAGO
FERNANDES BOVERIO - OAB/DF22432 ADVOGADO: ANTONIO PEDRO MACHADO - OAB
/DF52908 ADVOGADO: SHELLY GIULEATTE PANCIERI - OAB/DF59181 ADVOGADO: CARLOS
EDUARDO FRAZAO DO AMARAL - OAB/RJ162327 LITISCONSORTE: JOSE ESTEVES DE
LACERDA FILHO ADVOGADO: IRAJA REZENDE DE LACERDA - OAB/MT11987/O ADVOGADO:
ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - OAB/MT15462/O ADVOGADO: EDMUNDO DA SILVA
TAQUES JUNIOR - OAB/MT8463/O ADVOGADO: WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - OAB
/MT10400/O ADVOGADO: JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - OAB/SP67219 ADVOGADO:
MARCIO LOPES DE FREITAS FILHO - OAB/DF29181 ADVOGADO: RENATO FERREIRA
MOURA FRANCO - OAB/DF35464 ADVOGADO: THAIS DINIZ COELHO DE SOUZA - OAB
/DF40974 ADVOGADO: MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO - OAB/DF59414 ADVOGADO:
THIAGO FERNANDES BOVERIO - OAB/DF22432 ADVOGADO: ANTONIO PEDRO MACHADO Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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THIAGO FERNANDES BOVERIO - OAB/DF22432 ADVOGADO: ANTONIO PEDRO MACHADO OAB/DF52908 ADVOGADO: SHELLY GIULEATTE PANCIERI - OAB/DF59181 ADVOGADO:
CARLOS EDUARDO FRAZAO DO AMARAL - OAB/RJ162327 RÉU: SELMA ROSANE SANTOS
ARRUDA ADVOGADO: ELLY CARVALHO JUNIOR - OAB/MT6132/B ADVOGADO: KARINA DE
PAULA KUFA - OAB/SP245404 ADVOGADO: JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB
/MT12246/O ADVOGADO: MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS - OAB/DF29035
ADVOGADO: FABIO HELENE LESSA - OAB/MT16633/O ADVOGADO: PAULO INACIO DIAS
LESSA - OAB/MT13887/O ADVOGADO: NARCISO FERNANDES BARBOSA - OAB/DF48288
ADVOGADO: APOLLO BERNARDES DA SILVA - OAB/DF44002 ADVOGADO: JOSE RIZKALLAH
JUNIOR - OAB/MS6125-B ADVOGADO: DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - OAB/MS6337
ADVOGADO: RHIAD ABDULAHAD - OAB/MS17854 ADVOGADO: VICTOR TEIXEIRA
NEPOMUCENO - OAB/ES15239 ADVOGADO: HEBERTH SARAIVA SAMPAIO - OAB/MS14648
RÉU: GILBERTO EGLAIR POSSAMAI ADVOGADO: KARINA DE PAULA KUFA - OAB/SP245404
ADVOGADO: JOSE RIZKALLAH JUNIOR - OAB/MS6125-B ADVOGADO: HEBERTH SARAIVA
SAMPAIO - OAB/MS14648 ADVOGADO: VICTOR TEIXEIRA NEPOMUCENO - OAB/ES15239
ADVOGADO: RHIAD ABDULAHAD - OAB/MS17854 ADVOGADO: DANNY FABRICIO CABRAL
GOMES - OAB/MS6337 ADVOGADO: APOLLO BERNARDES DA SILVA - OAB/DF44002
ADVOGADO: NARCISO FERNANDES BARBOSA - OAB/DF48288 ADVOGADO: MAURO
MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS - OAB/DF29035 ADVOGADO: PAULO INACIO DIAS LESSA OAB/MT13887/O ADVOGADO: FABIO HELENE LESSA - OAB/MT16633/O ADVOGADO: JOAO
VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB/MT12246/O ADVOGADO: ELLY CARVALHO JUNIOR OAB/MT6132/B RÉU: CLERIE FABIANA MENDES ADVOGADO: ELLY CARVALHO JUNIOR OAB/MT6132/B ADVOGADO: KARINA DE PAULA KUFA - OAB/SP245404 ADVOGADO: JOAO
VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB/MT12246/O ADVOGADO: MAURO MOREIRA DE
OLIVEIRA FREITAS - OAB/DF29035 ADVOGADO: FABIO HELENE LESSA - OAB/MT16633/O
ADVOGADO: PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB/MT13887/O ADVOGADO: NARCISO
FERNANDES BARBOSA - OAB/DF48288 ADVOGADO: APOLLO BERNARDES DA SILVA - OAB
/DF44002 ADVOGADO: JOSE RIZKALLAH JUNIOR - OAB/MS6125-B ADVOGADO: DANNY
FABRICIO CABRAL GOMES - OAB/MS6337 ADVOGADO: RHIAD ABDULAHAD - OAB/MS17854
ADVOGADO: VICTOR TEIXEIRA NEPOMUCENO - OAB/ES15239 ADVOGADO: HEBERTH
SARAIVA SAMPAIO - OAB/MS14648 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Vistos.
Por meio da petição constante do id. n.º 1390122, o Diretório Nacional do Partido Social Liberal
PSL requer sua habilitação como Terceiro Interessado nos autos da presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.
As partes foram instadas a se manifestarem acerca do pedido (id. n.º 1514722), tendo os
embargantes expressamente concordado com o pleito (id. n.º 1563322), assim como o Ministério
Público Eleitoral, o qual apontou que referida intervenção deverá ser admitida na forma de
assistência simples (id. n.º 1568072).
Os demais litigantes deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação quanto a este ponto,
conforme item 1.1 da Certidão encontradiça no id. n.º 1591972.
É o que cabia relatar neste momento. Decido.
No caso concreto, impõe-se reconhecer o interesse indireto do requerente para intervir no feito na
qualidade de assistente simples, haja vista que a candidata titular da chapa é filiada ao PSL, não
havendo qualquer dúvida quanto ao fato de que ambos buscam o mesmo resultado da demanda.
A propósito, o art. 119 do Código de Processo Civil estabelece que, in verbis:
Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a
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Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a
sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. (destaquei)
Dada a natureza da relação jurídica entre os litigantes, é certo não se tratar de assistencial
litisconsorcial, mas de assistência simples, conforme já decidido pela Corte Superior Eleitoral,
nestes termos:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL
DO PARTIDO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA SIMPLES. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO
ASSISTIDO. ILEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de interesse jurídico direto do Partido impossibilita sua atuação como assistente
litisconsorcial do candidato. A pretensão meramente reflexa viabiliza apenas a atuação como
assistente simples.
2. O assistente simples atua de forma acessória ao assistido, não tendo o candidato se insurgido
contra a decisão que lhe foi desfavorável, a interposição de recurso pelo assistente revela se
inadmissível.
3. Agravo regimental não conhecido. (destaquei)
(Recurso Especial Eleitoral nº 060395526, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/11/2018)
Pelo breve exposto, defiro o pedido constante do id. n.º 1390122 e admito a intervenção do
Diretório Nacional do PSL como assistente simples de Selma Rosane Santos Arruda, Gilberto
Eglair Possamai e Clerie Fabiana Mendes, na forma dos arts. 119 e 121 do CPC.
Por fim, considerando que a douta Procuradoria Regional Eleitoral suscitou, em suas contrarrazões
constantes do id. n.º 1564372, questão preliminar alusiva à impossibilidade de juntada dos
documentos trazidos com os embargos de declaração, uma vez que não se trataria de documentos
novos, determino que se abra vista dos autos às partes para eventual manifestação acerca dessa
questão, pelo prazo de 3 (três) dias, em obediência ao princípio da não surpresa (art. 10 do Código
de Processo Civil).
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá-MT, 10 de junho de 2019.
Desembargador Rui Ramos Ribeiro
Relator em Substituição Legal

PROCESSO 0601327-86.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0601327-86.2018.6.11.0000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO Nº 27354
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601327-86.2018.6.11.0000 - Cuiabá - MATO GROSSO
REQUERENTE: PEDRO INACIO WIEGERT ADVOGADO: JOSE CARLOS REZENDE - OAB
/MT9146/O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. CARGO
DEPUTADO ESTADUAL. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017. ART. 77, INCISO II. APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS. SOBRA DE CAMPANHA. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
ÓRGÃO PARTIDÁRIO.
1. Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha. Inconsistência que não macula a
credibilidade das contas prestadas, passível, apenas, de anotação de ressalva.
2. Não comprovação da propriedade do bem doado como recurso estimável em dinheiro. Falha
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credibilidade das contas prestadas, passível, apenas, de anotação de ressalva.
2. Não comprovação da propriedade do bem doado como recurso estimável em dinheiro. Falha
capaz de ensejar a desaprovação.
3. Doações recebidas e gastos realizados em data anterior à data inicial da entrega da prestação
de contas parcial, mas não informadas à época. Falha de natureza meramente formal.
4. Divergência de valores pagos com serviços de impulsionamento à empresa facebook e os
valores constantes nas NF s apresentadas. Divergência caracterizada como sobra de campanha,
passível de devolução ao órgão partidário, nos moldes preconizados no art. 53, § 1º da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
5. Gastos pagos sem a devida emissão/apresentação dos documentos comprobatório da despesa.
Falha que macula a confiabilidade das contas.
6. Aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade aos casos em que as falhas
apontadas nas respectivas contas alcançam percentuais que não comprometem a sua
regularidade. Contas aprovadas, com ressalvas, na forma do art. 77, inciso II da Resolução TSE nº
23.553/2017.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS DO CANDIDATO.
Cuiabá, 11/06/2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI Presidente.
DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR Relator.

PROCESSO 0601302-73.2018.6.11.0000
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0601302-73.2018.6.11.0000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
Para conhecimento das partes, interessados e demais efeitos legais publica-se o seguinte acórdão:
ACÓRDÃO Nº 27357
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601302-73.2018.6.11.0000 - Cuiabá - MATO GROSSO
REQUERENTE: LUIZ ANTONIO SALGUEIRO ADVOGADO: CARLA REGINA BATISTA DA SILVA
- OAB/MT20619/O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
RELATOR: DOUTOR JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
CUMPRIDAS

AS

EXIGÊNCIAS

LEGAIS.

AUSÊNCIA

DE

QUALQUER

MÁCULA

NA

CONTABILIDADE APRESENTADA. CONTAS APROVADAS.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
APROVAR AS CONTAS DO CANDIDATO.
Cuiabá, 11/06/2019.
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI Presidente.
DOUTOR JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - Relator.

ATOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DECISÕES
PAE Nº 3954/2019
1. Pleiteia o servidor WILIAN BEZERRA ANDRADE, Técnico Judiciário - Área Administrativa,
lotado na 9ª Zona Eleitoral, Barra do Garças, o reconhecimento da dependência legal de sua filha
ANTONELLA MAGALHÃES ANDRADE, nascida em 13/06/2019, para os fins de dedução de
imposto de renda, assistência pré-escolar, pensão civil e assistência médica e odontológica.

2. O servidor apresentou juntamente com o requerimento a cópia da respectiva Certidão de
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2. O servidor apresentou juntamente com o requerimento a cópia da respectiva Certidão de
Nascimento a fim de subsidiar o seu pedido (doc. nº 50978/2019).
3. O reconhecimento da dependência legal é regulamentado internamente pela Ordem de Serviço
nº 10/2006/DG:
Art. 1º. São considerados dependentes legais do servidor:
I - (...)
II - filhos (a) até a idade de 21 anos, ou 24 anos se estudante, devidamente matriculado;
Art. 2º. Os pedidos de anotação de dependência legal deverão ser instruídos com a certidão
autenticada de nascimento do (s) filho (s), de casamento ou, no caso de companheiro, com o
documento de reconhecimento da união estável, nos termos da Portaria nº 132/2003.
4. Dispõem os artigos 215 e 217, da Lei nº 8.112/90 (redação dada pela Lei nº 13.135/2015) que:
Art. 215. Por morte do servidor, os dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão a partir
da data do óbito, observado o limite estabelecido no inciso XI do caput art. 37 da Constituição e no
art. 2º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.
(...)
Art. 217. São beneficiários das pensões:
(...)
IV - o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos:
a. Seja menor de 21 (vinte e um) anos;
5. O art. 3º[1], II, da Resolução nº 690, de 31/05/2011, estabelece que são beneficiários do
programa de assistência médica complementar o grupo familiar até o segundo grau de parentesco
por afinidade, devidamente cadastrado junto à Coordenadoria de Pessoal. Já a Resolução nº 1067,
de 19/06/2012, autoriza a inclusão da dependente do servidor para fins de assistência odontológica.
6. O requerimento de assistência pré-escolar, com a devida juntada da declaração de que a
dependente não está cadastrada em nenhum outro órgão para as finalidades de dependência legal
(doc. nº 51006/2019), encontra previsão legal na Resolução TSE nº 23.116/2009, devendo ser
pago, nos termos do art. 8º, a partir da data do requerimento do servidor.
7. Quanto à dedução do Imposto de Renda, a previsão encontra-se no artigo 35, III, da Lei nº 9.250
/95:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4º, inciso III, e 8º, inciso II, alínea c, poderão ser
considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
8. Dessa forma, considerando os normativos acima mencionados, RECONHEÇO a dependência
da menor ANTONELLA MAGALHÃES ANDRADE ao servidor WILIAN BEZERRA ANDRADE e
autorizo o registro para os fins de dedução de imposto de renda, assistência pré-escolar, pensão
civil e assistência médica e odontológica, nos termos da delegação de competência de que trata o
art. 5º[2], II, c, da Portaria nº 117/2018.
9. À Coordenadoria de Pessoal para publicar esta decisão, dar ciência ao servidor e proceder aos
demais registros necessários.
10. Na sequência, à Coordenadoria de Assistência Médica e Social para conhecimento da
presente deliberação e demais providências afetas à unidade.
Cuiabá/MT, 19 de junho de 2019.
[1] Resolução nº 690/2011
Art. 3º - Para fins desta Resolução, são beneficiários do Programa de Assistência Médica
Complementar:
(...)
II. O cônjuge ou companheiro, bem como o grupo familiar até o terceiro grau civil de parentesco
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(...)
II. O cônjuge ou companheiro, bem como o grupo familiar até o terceiro grau civil de parentesco
consanguíneo e até o segundo grau de parentesco por afinidade dos beneficiários titulares,
devidamente cadastrados junto à Coordenadoria de Pessoal da Secretaria de Gestão de Pessoas.
[2] Art. 5º Ao ocupante do cargo de Secretário de Gestão de Pessoas e, em seus impedimentos ou
ausências, ao seu substituto legal, fica delegada a competência para, observada a legislação de
regência, praticar os seguintes atos:
(...)
II - autorizar:
(...)
c) os pedidos de inclusão e exclusão de dependente legal e econômico para os fins de direito, nos
termos legais.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

2518/2013
1. Considerando o disposto no artigo 9º, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.416, de 15/12/2006, que versa
sobre o desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos
Quadros do Poder Judiciário Federal, mediante progressão funcional e promoção;
2. Considerando o regramento trazido pela Lei nº 12.774, de 28/12/2012 e pela Portaria Conjunta
STF nº 4/2013, regulamentados no âmbito deste TRE/MT por intermédio da Portaria TRE/MT nº
463/2013 que determinou o novo enquadramento dos servidores efetivos do Poder Judiciário;
3. Considerando o teor dos artigos 16, 17 e 18 da Resolução TSE nº 22.582/2007, que
estabelecem os critérios para a progressão dos servidores efetivos da Justiça Eleitoral;
4. Considerando ainda os dados relativos ao desempenho do (a) servidor (a) após o decurso do
prazo de 12 (doze) meses da última avaliação, bem como a manifestação da Coordenadoria de
Educação e Desenvolvimento concluindo pelo preenchimento dos requisitos necessários à
movimentação da carreira, conforme se vê na Informação nº 130/2019/SSAA/CED;
5. Considerando, ao final, a delegação de competência estabelecida pelo art. 5º, I, b, da Portaria nº
117/20182 , CONCEDO Progressão Funcional ao (à) servidor(a) ANTONIO BATISTA DE LUNA,
Técnico Judiciário, Área Administrativa, passando da Classe B, padrão 8 para a Classe B, Padrão
9 com efeitos a partir de 07/06/2019;
6. À Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento para certificar a publicação da presente
decisão, e após, de modo direto, à Coordenadoria de Pessoal para anotações e providências
relativas aos pagamentos decorrentes da movimentação funcional.
Cuiabá-MT, 18 de junho de 2019
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Secretário de Gestão de Pessoas

ATOS DA 3ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA N.º 03/2019
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 3ª Zona Eleitoral - MT, Dr. RICARDO NICOLINO DE
CASTRO, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto na Lei Provincial n.º 08, datada de 25/06/1861, que consagra a
emancipação política e administrativa do Município de Rosário Oeste/MT;
RESOLVE:
SUSPENDER o expediente no Cartório da 3ª Zona Eleitoral, sediado em Rosário Oeste/MT, no dia
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SUSPENDER o expediente no Cartório da 3ª Zona Eleitoral, sediado em Rosário Oeste/MT, no dia
25 de junho de 2019 (terça-feira).
Ficam os prazos processuais suspensos no referido dia, prorrogando-se para o próximo dia útil.
Encaminhe-se cópia à Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso, bem como à Diretoria
Geral.
Publique-se.
Rosário Oeste/MT, 18 de junho de 2019.
RICARDO NICOLINO DE CASTRO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 7ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
INQUÉRITO - EXTINTA A PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO - AUTOS Nº 8414.2013
Inquérito nº 84-14.2013.6.11.0007 - Protocolo nº 7.100.011/2013
Suspeito: JUVIANO LINCOLN
EDER BATISTONI
EUCLIDES EURICO DAS NEVES
Vistos.
Trata-se de Inquérito versando sobre o crime previsto no artigo 323 do Código Eleitoral,
supostamente ocorrido em 25/9/2012.
Às fls. 273/274, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela extinção de punibilidade, com
fundamento no artigo 109, inciso V do Código Penal, com o consequente arquivamento do feito.
É o breve relatório. Decido.
Assiste razão o Ministério Público. Com efeito, tratando-se de tipos penais com prazos
prescricionais consumados - considerada a data dos fatos e a permanência do procedimento
investigatório, sem conclusão e apresentação de denúncia (art. 117, inc. I) -, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva é medida que se impõe.
Dessa forma, com base no art. 107, inciso IV do Código Penal, DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE dos suspeitos quanto aos fatos tratados no presente procedimento.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sem custas.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos autos.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
RAUL LARA LEITE
Juiz Eleitoral

CARTA PRECATÓRIA - DEVOLUÇÃO APÓS CUMPRIMENTO - CP Nº 5636.2019
Processo n° 56-36.2019.6.11.0007
Espécie: Cartas (Carta Precatória)
Deprecante: JUÍZO DA 49ª ZONA ELEITORAL - VÁRZEA GRANDE/MT
Deprecado: JUÍZO DA 7ª ZONA ELEITORAL - DIAMANTINO/MT
Intimando: BRUNO RODRIGUES DA MATA VIEIRA
Vistos.
Considerando o teor da certidão retro, informe-se a Zona Deprecante, com nossas homenagens de
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Considerando o teor da certidão retro, informe-se a Zona Deprecante, com nossas homenagens de
estilo.
Após realizados os registros e comunicações necessários, arquive-se.
Cumpra-se.
RAUL LARA LEITE
Juiz Eleitoral

DECISÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADAS OMISSAS EM PROCESSO ANTERIOR
- APRESENTAÇÃO - PC Nº 63-28.2019
Processo n° 63-28.2019.6.11.0007
Espécie: Petição (Prestação de contas - Eleições 2018)
Requerente: Partido dos Trabalhadores - PT de Diamantino/MT
Advogado: Fabio Matos Silva, OAB/MT 21.344
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual referente às Eleições 2018, apresentada após trânsito em
julgado da sentença que julgou as contas como não prestadas (Processo nº 4-40.2019.6.11.0007).
Recebo a presente prestação de contas nos termos do artigo 83 da Resolução TSE nº 23.553
/2017.
Dê-se prosseguimento aos autos observando o rito previsto para o processamento da prestação de
contas, no que couber.
Cumpra-se.
RAUL LARA LEITE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - APRESENTAÇÃO APÓS TRÂNSITO EM
JULGADO DA OMISSÃO - PC Nº 4-40.2019
Processo n° 4-40.2019.6.11.0007
Espécie: Prestação de Contas Eleições 2018 - OMISSO
Vistos.
Diante da informação contida na certidão retro, comunique-se o TRE/MT para que seja retirada a
anotação de suspensão de diretório municipal do PT de Diamantino/MT referente ao presente
processo.
Expeça-se o necessário. Após, arquive-se.
RAUL LARA LEITE
Juiz Eleitoral

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 102-19.2018.6.11.0009
Classe: Prestação de Contas de Partido Político
Interessado: Partido Republicano Brasileiro - Pontal do Araguaia/MT
Trata-se de processo instaurado pela Serventia Eleitoral diante da omissão da prestação de contas
do Partido Republicano Brasileiro, município de Pontal do Araguaia/MT, referente ao exercício
financeiro de 2018.
Os representantes do órgão partidário foram intimados a prestar contas (fl. 06), no endereço
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Os representantes do órgão partidário foram intimados a prestar contas (fl. 06), no endereço
eletrônico cadastrado perante o Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, nos
termos do art. 3º da Resolução TSE 23.328/2010 c/c art. 3º da Resolução TSE 23.527/17, no prazo
de setenta e duas horas, contudo não atenderam a determinação judicial conforme certidão de fl.
08.
Certidões encartadas à fl. 08, informando acerca da ausência de movimentação financeira, de
emissão de recibos e recebimento de recursos do fundo partidário, instruídas com a documentação
pertinente retirada do Sistema de Prestação de Contas - SPCA.
Manifestação ministerial juntada à fl. 15, pugnando pelo julgamento das contas como "não
prestadas".
É o necessário. Decido.
O art. 32 da Lei nº 9.096/95 dispõe: "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". Neste mesmo
sentido, dispõe o artigo 28 da Resolução TSE n.º 23.546/17, que regulamentou o controle das
finanças e contabilidade dos partidos políticos.
Constata-se pela Certidão de Composição que o órgão partidário manteve representação válida no
exercício de 2018 (fls. 03), portanto está obrigado a prestar as contas referentes ao período.
Todavia, mesmo após regular intimação dos representantes, a agremiação não encaminhou as
contas anuais nem a declaração de ausência de movimentação de recursos, no prazo consignado
no art. 30, inciso I da Resolução TSE nº 23.546/17.
Por estas considerações e com fulcro no art. 37-A da Lei nº 9.096/95 e art. 46, inciso IV, alínea 'a'
da Resolução TSE nº 23.546/17, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido Republicano
Brasileiro - PRB, do município de Pontal do Araguaia/MT, referente ao exercício de 2018,
determinando a suspensão de recebimento de novas cotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar
a omissão, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada em lei para a prestação das contas.
Deixo de aplicar a penalidade prevista no art. 48, §2º da Resolução TSE nº 23.546/17, em razão do
partido não ter recebido recursos do Fundo Partidário em 2018, bem como em razão da liminar
concedida na ADI 6032 pelo Supremo Tribunal Federal.
Intime-se pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, com a publicação da presente decisão na
íntegra.
Registre no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), bem como notifique
o Órgão Nacional e Estadual do partido, no e-mail cadastrado no Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias, do inteiro teor desta decisão.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.
Barra do Garças-MT, 6 de junho de 2019
DOUGLAS BERNARDES ROMAO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 13ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE DESCARTE DE DOCUMENTOS Nº 002/2019
PRAZO: 15 (quinze) dias
O Excelentíssimo Senhor Silvio Mendonça Ribeiro Filho, MM. Juiz da 13ª 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
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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 01 a 05/07/2019, será realizada a
inutilização dos documentos, abaixo relacionados, por instrumento de trituração e posterior doação
à Cooperativa de Reciclagem do Município de Barra do Bugres/MT, a ser procedida na sede deste
Cartório Eleitoral, situado à Rua São Benedito nº 800, a/b, bairro Centro, nesta Cidade, podendo o
evento ser acompanhado por quem interessar possa:
ELEIÇÕES 2008
Cadernos de Votação - Eleições 2008 (Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela)
Avaliação para Mesários
Fichas de inscrição para mesários voluntários
Locais de Votação dos Municípios
Transporte e Alimentação
Vistorias de Locais de Votação
Responsáveis pela entrega das Mídias - Propaganda Eleitoral
ELEIÇÕES 2016
Requerimento de Justificativa Eleitoral (Barra do Bugres, Denise e Porto Estrela)
Recibo de entrega de material
EXPEDIENTES 2007
Desfiliações
Registros de sentenças
Relação de filiados
Documentos recebidos dos partidos
Ofícios expedidos diversos
Suprimento de Fundos
Ofícios expedidos ao TRE
EXPEDIENTES 2008
Registros de sentenças
Documentos recebidos
Documentos recebidos dos partidos
Documentos partidos
Suprimento de fundos
Ofícios expedidos TRE
Ofícios recebidos diversos
Ofícios recebidos do TRE
Ofícios expedidos diversos
EXPEDIENTES 2016
Materiais e termos de remessa
EXPEDIENTES 2017
Materiais e termos de remessa
Títulos Eleitorais recolhidos
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RAEs
Ano 2013
Ano 2014
Barra do Bugres-MT, 03 de junho de 2019.
SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 16ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 49/2019
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
O Excelentíssimo Senhor IVAN LUCIO AMARANTE, MM. Juiz da 16ª Zona Eleitoral do Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei,
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o órgão
partidário abaixo relacionado prestou DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS relativa ao exercício financeiro de 2018, conforme consta nos autos abaixo indicado
que se encontra à disposição para consulta no Cartório Eleitoral da 16ª Zona Eleitoral, facultando a
qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação
de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período,
conforme disposto no artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
SANTA TEREZINHA
Processo nº

Partido Responsáveis
Partido Republicano Brasileiro - PRB

39-70.2019.6.11.0016

Vivaldo Lopes de Oliveira - Presidente
Sandro Barbosa de Souza - Tesoureiro
Advogado: Ruberley Gomes de Rezende - OAB/MT nº 14.288

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

EDITAL Nº 50/2019
ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA, REVISÃO e 2ª VIA (01/06/2019 a 15/06/2019)
O Excelentíssimo Senhor IVAN LUCIO AMARANTE, Juiz da 16ª Zona Eleitoral do Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no art. 7º da Lei n. 6.996/82,
FAZ SABER a todos que este edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente aos
partidos políticos e eleitores, que se encontra disponível para consulta, pelo prazo de 10 (dez) dias,
a relação de alistamentos, transferências, revisão e 2ª via - deferidas, de eleitores dos Municípios

de Vila Rica, Santa Terezinha e Santa Cruz do Xingu, relativa ao período de 01 de junho de 2019 a
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de Vila Rica, Santa Terezinha e Santa Cruz do Xingu, relativa ao período de 01 de junho de 2019 a
15 de junho de 2019, nos termos art. 17, § 1º e art. 18, § 5º da Resolução TSE n.º 21.538/03 c/c
com artigo 7º da Lei n.º 6.996/82 e artigo 45, §6º do Código Eleitoral.
Faz saber também, nos termos do §1º, art. 7º da lei 6.996/82 que o prazo de impugnação por parte
dos partidos políticos é de 10 (dez) dias a contar da publicação do presente.
E, para conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será publicado no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e sua cópia afixada no lugar de costume. Dado e passado
nesta cidade de Vila Rica, aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e dezenove. Eu,
_____________, Joyce Ramos Dias Muciaccia, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente
edital que é assinado pelo MM. Juiz Eleitoral da 16ª ZE.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

EDITAL Nº 48/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
O Excelentíssimo Senhor ivan lucio amarante, MMº. Juiz da 16ª Zona Eleitoral/MT, no uso de suas
atribuições legais e na forma da Lei,
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que os órgãos
partidários abaixo relacionados prestaram contas relativas aos exercícios informados, conforme
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, que se encontram à disposição
dos interessados no Cartório Eleitoral da 16ª Zona Eleitoral pelo prazo de 15 (quinze) dias após a
publicação deste Edital, na forma do artigo 32, § 2º, da Lei n.º 9.096/95 e do artigo 31, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE n.º 23.546/2017, para exame e obtenção de cópias, mediante prévia
identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia. Findo o prazo acima
mencionado, abre-se novo espaço temporal de 5 (cinco) dias para o Ministério Público ou qualquer
Partido Político impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar
provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições
legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos, nos
termos do artigo 35 da Lei n.º 9.096/95, c/c o artigo 31, § 3º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
EXERCÍCIO 2017 - VILA RICA/MT
Processo nº

Partido/Representantes
Partido Liberal - PL (antigo Partido da República - PR)

53-54.2019.6.11.0016
(protocolo nº 10.874/2019)

Lédio Procópio de Souza - Presidente
José Neto Rodrigues Barros - Tesoureiro
Advogado: Sérgio Roberto Junqueira Zoccoli Filho - OAB/MT nº
18.709-B

Link:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/conta_partidaria-pl-vila_rica-201720190611075328043-a61df7a3709447e899505c32462ff0d1.pdf
EXERCÍCIO 2018 - VILA RICA/MT
Processo nº

Partido/Representantes
Partido Democrático Trabalhista - PDT

17-12.2019.6.11.0016

Enio Ferreira de Moraes - Presidente

(protocolo nº 8.185/2019)

Alaor Vaz de Souza - Tesoureiro
Advogado: Leonardo Schwingel - OAB/MT nº 21.100/0

Link:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/conta_partidaria-pdt-vila_rica-2018Diário 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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http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/conta_partidaria-pdt-vila_rica-201820190611071127423-89cb85458bb1de842efddba3295618e7.pdf
EXERCÍCIO 2018 - VILA RICA/MT
Processo nº

Partido/Representantes
Partido Socialista Brasileiro - PSB

20-64.2019.6.11.0016

Robson Rodrigues Garcia - Presidente

(protocolo nº 8.188/2019)

Silvio Hilário - Tesoureiro
Advogado: Jéssica Batista da Silva - OAB/GO nº 49.394

Link:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/conta_partidaria-psb-vila_rica-201820190612103910392-404690914358324823443a74429b7625.pdf
EXERCÍCIO 2018 - VILA RICA/MT
Processo nº

Partido/Representantes
Partido da Mulher Brasileira - PMB

18-94.2019.6.11.0016

Robson Rodrigues Garcia - Presidente

(protocolo nº 8.186/2019)

Tiago Fernandes Marques Barros - Tesoureiro
Advogado: Jéssica Batista da Silva - OAB/GO nº 49.394

Link:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/conta_partidaria-pmb-vila_rica-201820190612104035435-1407ef3c96977fb04f5a2a955fdbc1c4.pdf
E, para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi expedido o presente Edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso e no mural do Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, aos dezessete dias do mês de
junho de dois mil e dezenove. Eu,_________, Joyce Ramos Dias Muciaccia, Chefe de Cartório,
digitei e conferi o presente edital que é assinado pelo MM. Juiz Eleitoral da 16ª ZE.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

SENTENÇAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
Prestação de Contas: 11-05.2019.6.11.0016
Protocolo: 4.661/2019
Assunto: Exercício Financeiro de 2018
Partido Político: Movimento Democrático Brasileiro - MDB de VILA RICA/MT
Interessado: Luiz Gustavo Bernacchi - Presidente
Interessado: José Alves Ferreira - Tesoureiro
Advogado: Diego Petersem Luz Ribeiro - OAB/MT n.º 12.781
SENTENÇA
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente à PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2018, atinentes à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros utilizados pela agremiação acima descrita.
Foi publicado o edital nos termos do art. 45, I, da Resolução 23.546/2017, sem apresentação de
impugnações.
No exame técnico conclusivo não foi constatada irregularidade ou impropriedade, opinando a
Parecerista pela aprovação das contas em exame.
Os registros dos extratos bancários das contas demonstram apenas tarifas bancárias referente 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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Os registros dos extratos bancários das contas demonstram apenas tarifas bancárias referente à
manutenção das contas. Não foram constatados o registro de repasse ou distribuição de recursos
do Fundo Partidário ao partido. Os dois recebidos utilizados não correspondem ao exercício em
análise.
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação das contas.
Foi expedido o edital nos termos do art. 45, VII, da Resolução n.º 23.546/2017, mas não houve
impugnação no prazo assinalado.
É o relato. Decido.
O artigo 32 da lei 9.096/95 dispõe 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".
Em virtude da alteração legislativa do artigo 32 da Lei 9.096/95, com instituição do §4º, desobrigou
o partido que não tenha tido movimentação financeira no exercício de apresentá-las, exigindo-se
apenas apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos. Vejamos:
§ 4º. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
No caso dos autos, verifica-se que a agremiação não teve nenhuma movimentação financeira.
Verifica-se, ainda, que foram expedidos os editais para que qualquer interessado pudesse
impugnar as contas em petição fundamentada, bem como os documentos apresentados, e que
não houve impugnação no prazo assinalado.
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação das contas.
Dispositivo.
Diante do exposto, com fulcro nos artigos 45, VIII, "a", 46, I, ambos da Resolução TSE n.º 23.546
/2017 e artigo 32, §4º da Lei 9.096/95 e o que mais dos autos constam, determino o arquivamento
da declaração, considerando, para todos os efeitos PRESTADAS E APROVADAS as contas da
agremiação em epígrafe, relativa ao exercício financeiro de 2018, tendo em vista que não houve
movimentação financeira no exercício.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
(art. 19 da Resolução nº 1.846/2016 do TRE-MT).
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Vila Rica-MT, 17 de junho de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
Prestação de Contas: 14-57.2019.6.11.0016
Protocolo: 7.088/2019
Assunto: Exercício Financeiro de 2018
Partido Político: Partido PODEMOS de VILA RICA/MT
Interessado: Leotermo Dias - Presidente
Interessado: Tainara Aparecida da Silva Caçol - Tesoureira
Advogada: Tuliane Patrice Franchi Barros - OAB/MT n.º 14.517
SENTENÇA
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente à PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2018, atinentes à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros utilizados pela agremiação acima descrita.
Foi publicado edital nos termos do art. 45, I, da Resolução 23.546/2017, sem apresentação 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

Ano 2019 - n. 2947

Cuiabá, segunda-feira, 24 de junho de 2019

37

Foi publicado edital nos termos do art. 45, I, da Resolução 23.546/2017, sem apresentação de
impugnações.
No exame técnico conclusivo não foi constatada irregularidade ou impropriedade, opinando a
Parecerista pela aprovação das contas em exame.
Não fora verificada a utilização de recibos de doação e não foi constatado o registro de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário.
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação das contas.
Foi expedido o edital nos termos do art. 45, VII, da Resolução n.º 23.546/2017, mas não houve
impugnação no prazo assinalado.
É o relato. Decido.
O artigo 32 da lei 9.096/95 dispõe 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".
Não obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, a alteração legislativa do artigo 32 da Lei
9.096/95, com instituição do §4º, desobrigou o partido que não tenha tido movimentação financeira
no exercício de apresentá-las, exigindo-se apenas apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos. Vejamos:
§ 4º. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
No caso dos autos, verifica-se que a agremiação não teve nenhuma movimentação financeira.
Verifica-se, ainda, que foram expedidos os editais para que qualquer interessado pudesse
impugnar as contas em petição fundamentada, bem como os documentos apresentados, e que
não houve impugnação no prazo assinalado.
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação das contas.
Dispositivo.
Diante do exposto, com fulcro nos artigos 45, VIII, "a", 46, I, ambos da Resolução TSE n.º 23.546
/2017 e artigo 32, §4º da Lei 9.096/95 e o que mais dos autos constam, determino o arquivamento
da declaração, considerando, para todos os efeitos PRESTADAS E APROVADAS as contas da
agremiação em epígrafe, relativa ao exercício financeiro de 2018, tendo em vista que não houve
movimentação financeira no exercício.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme art. 19 da Resolução nº 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Vila Rica-MT, 17 de junho de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
Prestação de Contas: 6-80.2019.6.11.0016
Protocolo: 2.008/2019
Assunto: Exercício Financeiro de 2018
Partido Político: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Santa Cruz do Xingu/MT
Interessado: Cleber Junho do Nascimento - Presidente
Interessado: Daniani Ferreira Lopes - Tesoureira
Advogado: Armando Martins da Silva Neto OAB/MT N.º 17.974
SENTENÇA
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente à PRESTAÇÃO 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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Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente à PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2018, atinentes à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros utilizados pela agremiação acima descrita.
Foi publicado edital nos termos do art. 45, I, da Resolução 23.546/2017, sem apresentação de
impugnações.
No exame técnico conclusivo não foi constatada nenhuma irregularidade ou impropriedade,
opinando a Parecerista pela aprovação das contas em exame.
Não fora verificada a utilização de recibos de doação e não foi constatado o registro de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário.
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação das contas.
Foi expedido edital, nos termos do art. 45, VII, da Resolução n.º 23.546/2017, mas não houve
impugnação no prazo assinalado.
É o relato. Decido.
O artigo 32 da lei 9.096/95 dispõe 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".
Não obstante a obrigatoriedade de prestação de contas, a alteração legislativa do artigo 32 da Lei
9.096/95, com instituição do §4º, desobrigou o partido que não tenha tido movimentação financeira
no exercício de apresentá-las, exigindo-se apenas apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos. Vejamos:
§ 4º. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
No caso dos autos, verifica-se que a agremiação não teve nenhuma movimentação financeira.
Verifica-se, ainda, que foram expedidos os editais para que qualquer interessado pudesse
impugnar as contas em petição fundamentada, bem como os documentos apresentados, e que
não houve impugnação no prazo assinalado.
O Ministério Público Eleitoral manifestou pela aprovação das contas.
Dispositivo.
Diante do exposto, com fulcro nos artigos 45, VIII, "a", 46, I, ambos da Resolução TSE n.º 23.546
/2017 e artigo 32, §4º da Lei 9.096/95 e o que mais dos autos constam, determino o arquivamento
da declaração, considerando, para todos os efeitos PRESTADAS E APROVADAS as contas da
agremiação em epígrafe, relativa ao exercício financeiro de 2018, tendo em vista que não houve
movimentação financeira no exercício.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme art. 19 da Resolução nº 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Vila Rica-MT, 17 de junho de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

DECISÕES
INQUÉRITO POLICIAL
Autos n.º 2-43.2019.6.11.0016
Protocolo n.º 26.783/2018
Inquérito Policial n.º 94/2018/DP VILA RICA/MT
Vítima: Coletividade
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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Vítima: Coletividade
Suspeito: Abmael Borges da Silveira e João Salomão Pimenta
DECISÃO
Considerando a decisão do Relator (fls. 293/294), que declinou da competência para condução do
presente Inquérito Policial, e posteriormente, para processar e julgar eventual ação penal em face
dos investigados Abmael Borges da Silveira e João Salomão Pimenta, a este juízo, em razão da
declinatória da competência fundada no novel entendimento do Supremo Tribunal Federal,
determino a remessa dos autos ao Delegado de Polícia Civil de Vila Rica/MT para a apuração dos
fatos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Cumpra-se.
Vila Rica-MT, 17 de junho de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
Prestação de Contas: 24-04.2019.6.11.0016
Protocolo: 8.192/2019
Assunto: Exercício Financeiro de 2018
Partido Político: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Vila Rica/MT
Interessado: Whashington Kennedy de Souza - Presidente
Interessado: Divino Claudio Geraldino - Tesoureiro
DESPACHO
1. A tentativa de intimação do presidente da agremiação em epígrafe, por meio de oficial de justiça,
restou infrutífera, uma vez que o interessado reside no exterior (fl. 12). Considerando que a
vigência do partido é por prazo indeterminado, assim como a anotação referente ao atual
presidente, determino a sua intimação por meio de endereço eletrônico, cadastrado junto ao
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, conforme art. 3º, da Resolução TSE n.º
23.328/2010, para apresentar as contas relativas ao exercício financeiro de 2018, no prazo de
setenta e duas horas (art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.546/17). Restando
infrutífera, proceda a notificação por edital.
2. Decorrido o prazo sem a apresentação das contas, proceda-se conforme art. 30, incisos III,
alínea "a" e IV e alíneas, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
3. Recebida a prestação de contas, determino a atualização da autuação e cumprimento do
disposto no artigo 31, §1º e seguintes da Resolução TSE nº 23.546/2017. Caso apresentada
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, seja processada na forma do art. 45 da
referida Resolução TSE.
4. Às providências.
Vila Rica, 17 de junho de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
Processo n.: 27-56.2019.6.11.0016 - Protocolo: 8.329/2019
Assunto: Exercício Financeiro de 2018
Partido Político: Partido Democrático Trabalhista - PDT/Santa Cruz do Xingu/MT
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Partido Político: Partido Democrático Trabalhista - PDT/Santa Cruz do Xingu/MT
Interessado: Maria Antônia Vieira Alves - Presidente
Interessado: José Roberto Londero - Tesoureiro
Advogado: Thamilles Wilma Vaz da Silva Szareski - OAB/MT n.º 22.251-O
DESPACHO
Cuida-se

de

declaração

de

ausência

de

movimentação

financeira

apresentada,

extemporaneamente, pela agremiação acima descrita, referente ao ano calendário de 2018 (01/01
/2018 a 31/12/2018). Assim, determino a sua reautuação e o prosseguimento do feito, nos termos
dos arts. 32, § 4º, da Lei 9.096/95 e 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, sucessivamente:
I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico com o nome do órgão partidário e
respectivos responsáveis, facultando, a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados
da publicação, 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 - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do
§ 3º do art. 6º da Resolução TSE nº 23.546/2017;
III - a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasses ou distribuição de
recursos do fundo partidário;
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos itens I, II e
III deste despacho, no prazo de 5 (cinco) dias;
V - a manifestação do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias;
VI - abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as
informações e documentos apresentados, no prazo de 3 (três) dias;
VII - a submissão do feito a julgamento.
Às providências. Cumpra-se.
Vila Rica-MT, 18 de junho de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
Prestação de Contas: 25-86.2019.6.11.0016
Protocolo: 8.193/2019
Assunto: Exercício Financeiro de 2018
Partido Político: Solidariedade - SD de Vila Rica/MT
Interessado: Breno Miranda de Freitas - Presidente
DESPACHO
1. Considerando que a tentativa de intimação do presidente da agremiação em epígrafe, por meio
de oficial de justiça, restou infrutífera, uma vez que o interessado não reside mais nesta Comarca
(fl. 09), e inviabilizada a intimação por meio de endereço eletrônico, por não constar o e-mail da
agremiação nos cadastros da Justiça Eleitoral, determino a intimação do presidente do partido, por
meio de edital, para apresentar as contas relativas ao exercício financeiro de 2018, no prazo de
setenta e duas horas (art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.546/17).
2. Em seguida, ante a inatividade do órgão partidário municipal, encaminhe-se notificação ao órgão
estadual (art. 28, §5º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017), por meio de endereço eletrônico,
cadastrado junto ao Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, conforme art. 3º, da
Resolução TSE n.º 23.328/2010.
3. Decorrido o prazo sem a apresentação das contas, proceda-se conforme art. 30, incisos III,
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. 2947

Cuiabá, segunda-feira, 24 de junho de 2019

41

3. Decorrido o prazo sem a apresentação das contas, proceda-se conforme art. 30, incisos III,
alínea "a" e IV, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
4. Recebida a prestação de contas, determino a atualização da autuação e cumprimento do
disposto no artigo 31, §1º e seguintes da Resolução TSE nº 23.546/2017. Caso apresentada
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, seja processada na forma do disposto no
art. 45 da referida Resolução TSE.
5. Às providências.
Vila Rica, 17 de junho de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
Processo n.: 31-93.2019.6.11.0016 - Protocolo: 8.333/2019
Assunto: Exercício Financeiro de 2018
Partido Político: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB/Santa Cruz do Xingu/MT
Interessado: Pedro Nicolau Link - Presidente
Interessado: Dalila dos Santos Albrech - Tesoureiro
Advogado: Thamilles Wilma Vaz da Silva Szareski - OAB/MT n.º 22.251-O
DESPACHO
Cuida-se

de

declaração

de

ausência

de

movimentação

financeira

apresentada,

extemporaneamente, pela agremiação acima descrita, referente ao ano calendário de 2018 (01/01
/2018 a 31/12/2018). Assim, determino a sua reautuação e o prosseguimento do feito, nos termos
dos arts. 32, § 4º, da Lei 9.096/95 e 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, sucessivamente:
I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico com o nome do órgão partidário e
respectivos responsáveis, facultando, a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados
da publicação, 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 - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do
§ 3º do art. 6º da Resolução TSE nº 23.546/2017;
III - a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasses ou distribuição de
recursos do fundo partidário;
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos itens I, II e
III deste despacho, no prazo de 5 (cinco) dias;
V - a manifestação do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias;
VI - abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as
informações e documentos apresentados, no prazo de 3 (três) dias;
VII - a submissão do feito a julgamento.
Às providências. Cumpra-se.
Vila Rica-MT, 18 de junho de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
Processo n.: 33-63.2019.6.11.0016 - Protocolo: 8.335/2019
Assunto: Exercício Financeiro de 2018
Partido Político: Solidariedade - SD/Santa Cruz do Xingu/MT
Interessado: Aleriano Rodrigues da Silva - Presidente
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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Interessado: Aleriano Rodrigues da Silva - Presidente
Interessado: João de Azevedo Aguiar - Tesoureiro
Advogado: Thamilles Wilma Vaz da Silva Szareski - OAB/MT n.º 22.251-O
DESPACHO
Cuida-se

de

declaração

de

ausência

de

movimentação

financeira

apresentada,

extemporaneamente, pela agremiação acima descrita, referente ao ano calendário de 2018 (01/01
/2018 a 31/12/2018). Assim, determino a sua reautuação e o prosseguimento do feito, nos termos
dos arts. 32, § 4º, da Lei 9.096/95 e 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017, sucessivamente:
I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico com o nome do órgão partidário e
respectivos responsáveis, facultando, a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados
da publicação, 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 - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do
§ 3º do art. 6º da Resolução TSE nº 23.546/2017;
III - a colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasses ou distribuição de
recursos do fundo partidário;
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos itens I, II e
III deste despacho, no prazo de 5 (cinco) dias;
V - a manifestação do Ministério Público Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias;
VI - abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as
informações e documentos apresentados, no prazo de 3 (três) dias;
VII - a submissão do feito a julgamento.
Às providências. Cumpra-se.
Vila Rica-MT, 18 de junho de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
Processo n.°: 22-34.2019.6.11.0016
Protocolo: 8.190/2019
Assunto: Exercício Financeiro de 2018
Partido Político: Partido Social Democrático - PSD VILA RICA/MT
Interessado: Lázaro Gonçalves da Silva - Presidente
Interessado: Francisco Cerras da Silva Santos - Tesoureiro
DESPACHO
1. Verifica-se que o órgão partidário municipal encontra-se inativo, assim, a prestação de contas
deve ser apresentada pela esfera partidária imediatamente superior ou por quem suceder a
comissão ou diretório, conforme art. 28, §5º, da Resolução do TSE n.º 23.546/2017.
2. Assim, determino a notificação do representante do órgão partidário estadual a apresentar as
contas relativas ao exercício financeiro de 2018 do PSD de Vila Rica/MT, no prazo de setenta e
duas horas (art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.546/17), sendo que, as notificações
à agremiação partidária deverão ser remetidas por meio de endereço eletrônico cadastrado junto
ao Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, conforme art. 3º, da Resolução n.º
23.328/2010 do TSE.
3. Decorrido o prazo sem apresentação das contas, determino a imediata suspensão do repasse
das cotas do Fundo Partidário. Após, juntem-se os extratos bancários eventualmente enviados à
Justiça Eleitoral. Certifique se houve emissão de recibos de doação e registros de repasse ou
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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Justiça Eleitoral. Certifique se houve emissão de recibos de doação e registros de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário. Após, colha-se a manifestação do Ministério Público
Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias.
4. Em seguida, publique-se edital abrindo vistas aos interessados para se manifestarem sobre as
informações e documentos apresentados, no prazo de 3 (três) dias.
5. Transcorridos os prazos ou apresentadas as contas, conclusos.
6. Ao Cartório Eleitoral para as providências necessárias.
Vila Rica-MT, 17 de junho de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018
Prestação de Contas: 16-27.2019.6.11.0016
Protocolo: 8.184/2019
Assunto: Exercício Financeiro de 2018
Partido Político: Democratas - DEM de Vila Rica/MT
Interessado: Daniel Rodrigues Pereira - Presidente
Interessado: Maria Lázara da Silva - Tesoureiro
DESPACHO
1. Considerando que a tentativa de intimação do tesoureiro Antoninho Fracasso da agremiação em
epígrafe, por meio de oficial de justiça, restou infrutífera, uma vez que o interessado não reside
mais nesta Comarca (fl. 17), determino a sua intimação por meio de endereço eletrônico,
cadastrado junto ao Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, conforme art. 3º, da
Resolução TSE n.º 23.328/2010, para apresentar as contas relativas ao exercício financeiro de
2018, no prazo de setenta e duas horas (art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.546
/17). Restando infrutífera, proceda a notificação por edital.
2. Em seguida, ante a inatividade do órgão partidário municipal, encaminhe-se notificação ao órgão
estadual (art. 28, §5º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017), por meio de endereço eletrônico,
cadastrado junto ao Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, consoante art. 3º, da
Resolução TSE n.º 23.328/2010. Se infrutífera, proceda a notificação por edital.
3. Decorrido o prazo sem a apresentação das contas, proceda-se conforme art. 30, incisos III,
alínea "a" e IV e alíneas, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
4. Recebida a prestação de contas, determino a atualização da autuação e cumprimento do
disposto no artigo 31, §1º e seguintes da Resolução TSE nº 23.546/2017. Caso apresentada
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, seja processada na forma do art. 45 da
referida Resolução TSE.
5. Às providências.
Vila Rica, 17 de junho de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017
Protocolo: 11.444/2019
Assunto: Exercício Financeiro de 2017
Interessado: Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro/PSB Vila Rica/MT Interessado:
Robson Rodrigues Garcia - Presidente
Interessado: Silvio Hilário - Tesoureiro
Advogada: Jessica Batista da Silva OAB/GO 49.394
DESPACHO
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
Cuida-se de apresentação de contas partidárias, apresentada pela agremiação acima descrita,
referentes ao exercício de 2017.
Em consulta realizada no Sistema de Acompanhamento de Processos (SADPweb), no entanto,
pode-se verificar que já existe sentença transitada em julgado declarando as contas de 2017 do
partido político em epígrafe como não prestadas.
A sentença fora registrada no sistema na data de 06/12/2018, tendo sido o processo autuado sob o
número 5-32.2018.6.11.0016 e protocolado sob o número 6.687/2018.
Por conseguinte, com fulcro no artigo 59 da Resolução TSE n. 23.546/2017, recebo a presente
prestação de contas como requerimento de regularização de situação de inadimplência; ao ensejo,
determino seja o processo em tela autuado na classe Petição. Nesses termos:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as
consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão suspensos, ou pelo
hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído
por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se
refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no
que couber.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e os
seus responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao Erário, se já não houver sido
demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º, o Tribunal deve julgar o requerimento
apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus responsáveis, quando for o caso, as
sanções previstas nos arts. 47 e 49.
§ 4º A situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser
levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das sanções impostas
na decisão prevista no § 3º.
Prossiga-se com o trâmite previsto no artigo supramencionado.
Vila Rica-MT, 17 de junho de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017
Protocolo: 11.431/2019
Assunto: Exercício Financeiro de 2017
Interessado: Diretório Municipal do Partido da Mulher Brasileira/PMB Vila Rica/MT
Interessado: Robson Rodrigues Garcia - Presidente
Interessado: Tiago Fernandes Marques Barros - Tesoureiro
Advogada: Jessica Batista da Silva OAB/GO 49.394
DESPACHO
Cuida-se de apresentação de contas partidárias, apresentada pela agremiação acima descrita,
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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Cuida-se de apresentação de contas partidárias, apresentada pela agremiação acima descrita,
referentes ao exercício de 2017.
Em consulta realizada no Sistema de Acompanhamento de Processos (SADPweb), no entanto,
pode-se verificar que já existe sentença transitada em julgado declarando as contas de 2017 do
partido político em epígrafe como não prestadas.
A sentença fora registrada no sistema na data de 06/12/2018, tendo sido o processo autuado sob o
número 14-91.2018.6.11.0016 e protocolado sob o número 6.696/2018.
Por conseguinte, com fulcro no artigo 59 da Resolução TSE n. 23.546/2017, recebo a presente
prestação de contas como requerimento de regularização de situação de inadimplência; ao ensejo,
determino seja o processo em tela autuado na classe Petição. Nesses termos:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as
consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão suspensos, ou pelo
hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído
por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se
refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no
que couber.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e os
seus responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao Erário, se já não houver sido
demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º, o Tribunal deve julgar o requerimento
apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus responsáveis, quando for o caso, as
sanções previstas nos arts. 47 e 49.
§ 4º A situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser
levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das sanções impostas
na decisão prevista no § 3º.
Prossiga-se com o trâmite previsto no artigo supramencionado.
Vila Rica-MT, 17 de junho de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2016
Protocolo: 11.443/2019
Assunto: Exercício Financeiro de 2016
Interessado: Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro/PSB Vila Rica/MT Interessado:
Robson Rodrigues Garcia - Presidente
Interessado: Silvio Hilário - Tesoureiro
Advogada: Jessica Batista da Silva OAB/GO 49.394
DESPACHO
Cuida-se de apresentação de contas partidárias, apresentada pela agremiação acima descrita,
referentes ao exercício de 2016.
Em consulta realizada no Sistema de Acompanhamento de Processos (SADPweb), no entanto,
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 consulta realizada no Sistema de Acompanhamento de Processos (SADPweb), no entanto,
pode-se verificar que já existe sentença transitada em julgado declarando as contas de 2016 do
partido político em epígrafe como não prestadas.
A sentença fora registrada no sistema na data de 15/12/2017, tendo sido o processo autuado sob o
número 43-78.2017.6.11.0016 e protocolado sob o número 15.343/2017.
Por conseguinte, com fulcro no artigo 59 da Resolução TSE n. 23.546/2017, recebo a presente
prestação de contas como requerimento de regularização de situação de inadimplência; ao ensejo,
determino seja o processo em tela autuado na classe Petição. Nesses termos:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as
consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão suspensos, ou pelo
hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído
por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se
refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no
que couber.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e os
seus responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao Erário, se já não houver sido
demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º, o Tribunal deve julgar o requerimento
apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus responsáveis, quando for o caso, as
sanções previstas nos arts. 47 e 49.
§ 4º A situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser
levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das sanções impostas
na decisão prevista no § 3º.
Prossiga-se com o trâmite previsto no artigo supramencionado.
Vila Rica-MT, 17 de junho de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2016
Protocolo: 11.430/2019
Assunto: Exercício Financeiro de 2016
Interessado: Diretório Municipal do Partido da Mulher Brasileira/PMB Vila Rica/MT
Interessado: Robson Rodrigues Garcia - Presidente
Interessado: Tiago Fernandes Marques Barros - Tesoureiro
Advogada: Jessica Batista da Silva OAB/GO 49.394
DESPACHO
Cuida-se de apresentação de contas partidárias, apresentada pela agremiação acima descrita,
referentes ao exercício de 2016.

Em consulta realizada no Sistema de Acompanhamento de Processos (SADPweb), no entanto,
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 consulta realizada no Sistema de Acompanhamento de Processos (SADPweb), no entanto,
pode-se verificar que já existe sentença transitada em julgado declarando as contas de 2016 do
partido político em epígrafe como não prestadas.
A sentença fora registrada no sistema na data de 15/12/2017, tendo sido o processo autuado sob o
número 40-26.2017.6.11.0016 e protocolado sob o número 15.339/2017.
Por conseguinte, com fulcro no artigo 59 da Resolução TSE n. 23.546/2017, recebo a presente
prestação de contas como requerimento de regularização de situação de inadimplência; ao ensejo,
determino seja o processo em tela autuado na classe Petição. Nesses termos:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as
consequências previstas no caput e no § 2º do art. 48.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão suspensos, ou pelo
hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído
por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se
refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no
que couber.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e os
seus responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao Erário, se já não houver sido
demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º, o Tribunal deve julgar o requerimento
apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus responsáveis, quando for o caso, as
sanções previstas nos arts. 47 e 49.
§ 4º A situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser
levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das sanções impostas
na decisão prevista no § 3º.
Prossiga-se com o trâmite previsto no artigo supramencionado.
Vila Rica-MT, 17 de junho de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
Processo: 54-39.2019.6.11.0016
Protocolo: 10.875/2019
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Partido Político: Diretório Municipal do Partido Liberal - PL VILA RICA/MT
Interessado: Lédio Procópio de Souza - Presidente
Interessado: José Neto Rodrigues Barros - Tesoureiro
Advogado: Sérgio Roberto Junqueira Zoccoli Filho OAB/MT 18.709-B
DESPACHO
Acolha a emenda à inicial, de fls. 50, a qual consta o pedido de prestação de contas da eleição do
ano de 2018, em conformidade com os documentos anexados com a inicial.
Prossiga-se com o feito, conforme despacho de fls. 44/45.
Intime-se.
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Intime-se.
Vila Rica-MT, 17 de junho de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
Protocolo: 11.432/2019
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Interessado: Diretório Municipal do Partido da Mulher Brasileira/PMB Vila Rica/MT
Interessado: Robson Rodrigues Garcia - Presidente
Interessado: Tiago Fernandes Marques Barros - Tesoureiro
Advogada: Jessica Batista da Silva OAB/GO 49.394
DESPACHO
Cuida-se de apresentação de contas partidárias, apresentada pela agremiação acima descrita,
referentes à campanha eleitoral 2018.
Em consulta realizada no Sistema de Acompanhamento de Processos (SADPweb), no entanto,
pode-se verificar que já existe sentença transitada em julgado declarando as contas referentes à
campanha eleitoral de 2018 do partido político em epígrafe como não prestadas.
A sentença fora registrada no sistema na data de 13/12/2018, tendo sido o processo autuado sob o
número 53-88.2018.6.11.0016 e protocolado sob o número 25.021/2018, conforme cópia anexa.
Por conseguinte, recebo o Protocolo n.º 11.432/2019 como requerimento de regularização das
Contas Eleitorais das Eleições 2018 (art. 83, §1º, da Resolução do TSE n.º 23.553/2017); ao
ensejo, determino seja autuado na classe Petição. Nesses termos:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado
pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral após o final da legislatura; ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário
e reverter a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação cadastral;
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário esteja suspenso
ou pelo hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído
por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se
refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56 desta resolução
utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 57;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no
que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou no recebimento dos
recursos de que tratam os arts. 33 e 34 desta resolução, o órgão partidário e os seus responsáveis
serão intimados para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará o requerimento
apresentado, decidindo pela regularização ou não da omissão, aplicando ao órgão partidário e aos
seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas no § 4º do art. 77 desta resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente deve ser levantada
após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput e no § 4º
deste artigo.
Após as providências necessárias, siga-se o trâmite previsto no artigo supramencionado.
Vila Rica-MT, 17 de junho de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
Protocolo: 11.445/2019
Assunto: Prestação de Contas Eleições 2018
Interessado: Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro/PSB Vila Rica/MT
Interessado: Robson Rodrigues Garcia - Presidente
Interessado: Silvio Hilário - Tesoureiro
Advogada: Jessica Batista da Silva OAB/GO 49.394
DESPACHO
Cuida-se de apresentação de contas partidárias, apresentada pela agremiação acima descrita,
referentes à campanha eleitoral 2018.
Em consulta realizada no Sistema de Acompanhamento de Processos (SADPweb), no entanto,
pode-se verificar que já existe sentença transitada em julgado declarando as contas referentes à
campanha eleitoral de 2018 do partido político em epígrafe como não prestadas.
A sentença fora registrada no sistema na data de 13/12/2018, tendo sido o processo autuado sob o
número 56-43.2018.6.11.0016 e protocolado sob o número 25.024/2018, conforme cópia anexa.
Por conseguinte, recebo o Protocolo n.º 11.445/2019 como requerimento de regularização das
Contas Eleitorais das Eleições 2018 (art. 83, §1º, da Resolução do TSE n.º 23.553/2017); ao
ensejo, determino seja autuado na classe Petição. Nesses termos:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado
pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral após o final da legislatura; ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário
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II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário
e reverter a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação cadastral;
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário esteja suspenso
ou pelo hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído
por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se
refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56 desta resolução
utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 57;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no
que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou no recebimento dos
recursos de que tratam os arts. 33 e 34 desta resolução, o órgão partidário e os seus responsáveis
serão intimados para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará o requerimento
apresentado, decidindo pela regularização ou não da omissão, aplicando ao órgão partidário e aos
seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas no § 4º do art. 77 desta resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente deve ser levantada
após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput e no § 4º
deste artigo.
Após as providências necessárias, siga-se o trâmite previsto no artigo supramencionado.
Vila Rica-MT, 17 de junho de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2008
Autos nº: 1-58.2019.6.11.0016
Protocolo n.º: 28.472/2018
Espécie: Prestação de contas de candidato - Eleições 2008
Requerente: Clebi Kaxiwera Karajá - PTB - Santa Terezinha/MT
Advogado: Márcio Castilho de Moraes OAB/MT n.º 24310-A
DESPACHO
1. Em que pese a extrapolação do prazo do interessado para sanar as irregularidades ou prestar
esclarecimentos quanto ao parecer de fls. 37/38, a petição de fls. 42/43 demonstra o interesse em
regularizar sua situação cadastral. Assim, determino o prosseguimento do feito.
2. Intime-se o Ministério Público Eleitoral para se manifestar sobre a justificativa do candidato às
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2. Intime-se o Ministério Público Eleitoral para se manifestar sobre a justificativa do candidato às
fls. 42/43.
4. Em seguida, façam os autos conclusos para decisão.
5. Cumpra-se.
Vila Rica-MT, 17 de junho de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

CARTA PRECATÓRIA - OITIVA DE TESTEMUNHA
Protocolo n.º : 11.242/2019 - Carta Precatória n.º 009/2019
Deprecante : 1ª Zona Eleitoral de Goiânia/GO
Deprecado : 16ª Zona Eleitoral de Vila Rica/MT
DESPACHO
Trata-se de Carta Precatória expedida pela 1º Zona Eleitoral de Goiânia/GO, tendo por objeto a
oitiva da testemunha Marco Túlio Lemes da Silva, nos autos do processo original 935655132.2008.6.09.0000 - Classe Ação Penal, cujo endereço informado pelo deprecante para
localização da inquirida situa-se na Rua das Palmeiras, n.º 233, Vila Rica/MT.
Destarte, tendo em vista que o local de domicílio da testemunha, informado pelo deprecante,
localiza-se nos limites territoriais desta 16ª Zona Eleitoral, determino a sua autuação.
Designo audiência para oitiva da testemunha Marco Túlio Lemes da Silva para o dia 22/07/2019,
às 12h50min (horário de Cuiabá), a ser realizada no fórum da comarca de Vila Rica/MT
Intime-se a testemunha no endereço constante da carta.
Informe-se o Juízo Deprecante para que proceda à intimação do Réu e do(s) respectivo(s)
advogado (s) sobre a realização da audiência.
Intime-se o Parquet para comparecimento.
Publique-se. Cumpra-se.
Vila Rica-MT, 17 de junho de 2019.
IVAN LUCIO AMARANTE
Juiz Eleitoral

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE DESCARTE DE DOCUMENTOS Nº 46/2019
PRAZO: 15 (quinze) dias
A Excelentíssima Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, Juiz da 18ª Zona
Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, que nos termos do art. 55 da Resolução TSE nº 21.538/03, e, nas disposições
constantes do Provimento CRE/MT nº 9/2014, que no período de 04 a 12 de julho de 2019, será
realizada a inutilização dos documentos, abaixo relacionados, por instrumento de trituração, a ser
procedida na sede deste Cartório Eleitoral, situado à Rua Germano Greve nº, 284, Centro, nesta
Cidade, podendo o evento ser acompanhado por quem interessar possa:
Descrição dos documentos a serem inutilizados
Classificação

Documento

Período

Administração

Suprimentos de Fundos

2002

Prazo
Guarda
10 anos
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2008

10 anos

2010

05 anos

2011

05 anos

2012

05 anos

2013

05 anos

2014

05 anos

2005

10 anos

2008

10 anos

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral

2002

10 anos

Editais emitidos pelo Juízo Eleitoral

2008

10 anos

2006

10 anos

2007

10 anos

2008

10 anos

Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE) e
Protocolos de entrega de Título Eleitoral (PETE)
- Mirassol D'Oeste, Curvelândia, Glória D'Oeste
e Porto Esperidião
Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE) e
Protocolos de entrega de Título Eleitoral (PETE)
- Mirassol D'Oeste, Curvelândia, Glória D'Oeste
e Porto Esperidião
Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE) e
Cadastro Eleitoral RAE

Protocolos de entrega de Título Eleitoral (PETE)
- Mirassol D'Oeste, Curvelândia, Glória D'Oeste
e Porto Esperidião
Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE) e
Protocolos de entrega de Título Eleitoral (PETE)
- Mirassol D'Oeste, Curvelândia, Glória D'Oeste
e Porto Esperidião
Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE) e
Protocolos de entrega de Título Eleitoral (PETE)
- Mirassol D'Oeste, Curvelândia, Glória D'Oeste
e Porto Esperidião

Eleições

Boletins de Urna e Zerésima - Mirassol D'Oeste,
Curvelândia, Glória D'Oeste e Porto Esperidião
Boletins de Urna e Zerésima - Mirassol D'Oeste,
Curvelândia, Glória D'Oeste e Porto Esperidião

Expedientes

Documentos guardados apartados para controle
eventualmente existente no Cartório (Termos de
audiência, mandados, Guia de expedientes e
remessas de títulos)
Documentos guardados apartados para controle
eventualmente existente no Cartório (Termos de
audiência, mandados, Guia de expedientes e
remessas de títulos)
Documentos guardados apartados para controle
eventualmente existente no Cartório (Termos de
audiência, mandados, Guia de expedientes e
remessas de títulos)
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 05
dias de junho 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
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ATOS DA 21ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 48/2019 - 21ª ZEMT
PRAZO: 15 (quinze) DIAS O Excelentíssimo Senhor Dr. CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO, MM.
Juiz da 21ª Zona Eleitoral de Lucas do Rio Verde, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICO aos interessados e a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem
conhecimento, a relação das inscrições eleitorais processadas e regularmente incluídas no
cadastro eleitoral, no que diz respeito à primeira quinzena do mês de junho de 2019, relativas aos
municípios de Lucas do Rio Verde, Itanhangá e Tapurah nos termos do relatório emitido pelo
sistema ELO, em anexo E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente
edital, que será afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade de Lucas do Rio
Verde, Estado de Mato Grosso, ao dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove
(18.06.2019). Eu, Gisseli Roberta da Silva, Servidora requisitada da 21ªZE/MT, _______________,
que o fiz digitar.
MARCELA RAMALHO TEIXEIRA MUNIZ
Chefe de Cartório

ATOS DA 28ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N. 25/2019/28ZE - REVISÃO DE ELEITORADO
Torna pública a data designada para a revisão de eleitorado no município de Porto Alegre do Norte
em 2019, com coleta de dados biométricos, bem como, convoca os eleitores do município a se
apresentarem no Cartório da 28ª Zona Eleitoral.
O Juiz da 28ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Marcos André da Silva, no uso de suas atribuições
legais, FAZ SABER que será realizado procedimento de REVISÃO DE ELEITORADO NO
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE, com utilização de coleta de dados biométricos
(assinatura digital, fotografia e impressões digitais), no seguinte período:
INÍCIO DO COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO: 01 de julho de 2019.
DATA FINAL PARA COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO: 30 de setembro de 2019.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO NO PERÍODO: de 7h30 às 13h30.
Ficam dispensados de comparecimento, no período apontado, os eleitores que já houverem
registrado seus dados biométricos perante a Justiça Eleitoral.
Por meio do presente Edital, ficam cientificados os eleitores de Porto Alegre do Norte de que:
estarão obrigados a comparecer pessoalmente, até a data máxima supramencionada, no Cartório
da 28ª Zona Eleitoral em Porto Alegre do Norte, na Rua Tocantins, nº 775, Centro, a fim de
registrar seus dados biométricos, sob pena de cancelamento da inscrição eleitoral, sem prejuízo
das sanções cabíveis, se constatada irregularidade; deverão se apresentar:
a) necessariamente, com documento oficial de identificação com foto e comprovante de domicílio, e
b) opcionalmente (caso possuírem), com CPF e título eleitoral ou outro documento comprobatório
da condição de eleitor.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinei a
expedição deste Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, afixado
no mural do Cartório Eleitoral, bem como, seu teor será objeto de elaboração de panfletos de
divulgação da convocação, a ser afixados em repartições públicas e locais de acesso ao público
em geral, com ampla divulgação pela imprensa escrita, falada e televisiva disponível na localidade,
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em geral, com ampla divulgação pela imprensa escrita, falada e televisiva disponível na localidade,
e qualquer outro meio de comunicação, preferencialmente sem ônus para a Justiça Eleitoral.
Encaminhe-se, por ofício, ao representante do Ministério Público Eleitoral e partidos políticos com
diretório regularmente estabelecido em Porto Alegre do Norte/MT.
Dado e passado nesta cidade de Porto Alegre do Norte, na data de 19 de junho de 2019. Eu,
Mayra Cáceres Barbosa de Oliveira, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi o presente, autorizado
pela Portaria 3/2015/ZE28.
MAYRA CACERES BARBOSA DE OLIVEIRA
Chefe de Cartório

ATOS DA 33ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
PROCESSO Nº:

44-41.2019.6.11.0033

EXERCÍCIO FINANCEIRO:

2017

PARTIDO:

10 - PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

MUNICÍPIO:

TERRA NOVA DO NORTE/MT

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Trata-se de regularização de Prestação de Contas Anual da agremiação partidária
supramencionada, a qual apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
referente ao Exercício Financeiro de 2017.
Esta unidade técnica procedeu ao exame da prestação de contas anual do partido e da
escrituração contábil das receitas e dos gastos, nos termos do o art. 32 da Lei n.º 9.096, de 1995 e
art. 45, da Resolução TSE 23.464/2015, certificando o que se segue:
Itens do art. 45 da Resolução n.º 23.464/2015:

Resultado:

I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico 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 3 (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

Publicação efetuada no DJE
/TRE-MT - fl. 06.
Certidão

de

não

apresentação de impugnação
- fl. 07.

movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados Inexistência

de

extratos

para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º desta resolução; bancários - fl. 08.
III - a colheita e certificação nos autos das informações obtidas
nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de
recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário;

Não houve recebimento ou
distribuição de recursos do
Fundo Partidário - fl. 09.

Diante do exposto, com fundamento no resultado dos exames ora relatados e nos termos da
Resolução TSE n.º 23.464/2015, art. 45, IV, manifesta-se pela APROVAÇÃO da presente
prestação de contas, em virtude da comprovada ausência de movimentação financeira.
Peixoto de Azevedo/MT, 18 de junho de 2019.
EULA BARROS TEIXEIRA
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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EULA BARROS TEIXEIRA
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria 03/2017/33ªZE/MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÃO GERAL DE 2018
PROCESSO:

119-17.2018.6.11.0033

ELEIÇÃO GERAL:

2018

PARTIDO:

90 - PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

MUNICÍPIO:

MATUPÁ/MT

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
O Partido em epígrafe não submeteu à apreciação deste Cartório Eleitoral a prestação de contas
referente à Eleição Geral de 2018, em desacordo com o disposto no artigo 48, inciso II, alínea d da
Resolução 23.553/2018 do TSE - Tribunal Superior Eleitoral.
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
1.1. Ausência de peças obrigatórias:
Das peças que devem integrar a prestação de contas, descritas na supracitada Resolução,
nenhuma delas foram apresentadas.
2. INTIMAÇÃO
Em virtude da omissão da agremiação partidária em apreço, em cumprimento ao disposto no art.
101, § 4º da Resolução TSE 23.553/2018, foi expedido o Mandado de Citação, fl. 08, ao órgão de
direção municipal, na pessoa de seu presidente, em seguida postado no Correios com AR - Aviso
de Recebimento, conforme comprovante á fl. 10, posteriormente encaminhado via WattsApp, fls. 15
/17.
3. CONCLUSÃO
O prazo para que a direção partidária se manifestasse transcorreu in albis. Destarte, mesmo após
devidamente notificado, manteve-se omisso. Tal inércia demonstra a ausência de consistência e
confiabilidade nas contas, sendo assim esta unidade examinadora se manifesta:
Pela NÃO PRESTAÇÃO das contas, de acordo com o disposto no art. 52, inciso VI da
mencionada Resolução.
É o Parecer. À consideração superior.
Peixoto de Azevedo/MT, 19 de junho de 2019.
EULA BARROS TEIXEIRA
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria 03/2017/33ªZE/MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
PROCESSO:

48-78.2019.6.11.0033

EXERCÍCIO FINANCEIRO:

2015

PARTIDO:

17 - PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

MUNICÍPIO:

PEIXOTO DE AZEVEDO//MT

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
O Partido em epígrafe não submeteu à apreciação deste Cartório Eleitoral a prestação de contas
relativa ao exercício financeiro de 2015. Destarte, não foi possível a publicação da Demonstração
do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial.
Após o presidente do partido ser devidamente notificado, pessoalmente, a suprir a omissão da
entrega da prestação de contas do exercício financeiro de 2015, fl.(s) 07/08 o prazo de 72 (setenta
e duas) horas concedido na forma do art. 30, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015 transcorreu in
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 duas) horas concedido na forma do art. 30, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015 transcorreu in
albis.
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
1.1. Ausência de peças obrigatórias:
Das peças que devem integrar a prestação de contas, descritas na Resolução TSE nº 23.464
/2015, nenhuma delas foram apresentadas.
2. Conclusão
Conforme aludido, o partido manteve-se omisso mesmo após devidamente notificado, tal
irregularidade demonstra a ausência de consistência e confiabilidade nas contas, sendo assim esta
unidade examinadora se manifesta:
Pela NÃO PRESTAÇÃO das contas, com aplicação das penalidades previstas nos termos da
Lei 9.096/95 combinada com a Resolução TSE nº 23.464/15.
É o Parecer. À consideração superior.
Peixoto de Azevedo/MT, 19 de junho de 2019.
EULA BARROS TEIXEIRA
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria 03/2017/33ªZE/MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
PROCESSO:

46-11.2019.6.11.0033

EXERCÍCIO FINANCEIRO:

2015

PARTIDO:

13 - PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES

MUNICÍPIO:

PEIXOTO DE AZEVEDO/MT

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
O Partido em epígrafe não submeteu à apreciação deste Cartório Eleitoral a prestação de contas
relativa ao exercício financeiro de 2015. Destarte, não foi possível a publicação da Demonstração
do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial.
Após o presidente do partido ser devidamente notificado, pessoalmente, a suprir a omissão da
entrega da prestação de contas do exercício financeiro de 2015, fl.(s) 07/08, o prazo de 72 (setenta
e duas) horas concedido na forma do art. 30, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015 transcorreu in
albis.
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
1.1. Ausência de peças obrigatórias:
Das peças que devem integrar a prestação de contas, descritas na Resolução TSE nº 23.464
/2015, nenhuma delas foram apresentadas.
2. Conclusão
Conforme aludido, o partido manteve-se omisso mesmo após devidamente notificado, tal
irregularidade demonstra a ausência de consistência e confiabilidade nas contas, sendo assim esta
unidade examinadora se manifesta:
Pela NÃO PRESTAÇÃO das contas, com aplicação das penalidades previstas nos termos da
Lei 9.096/95 combinada com a Resolução TSE nº 23.464/15.
É o Parecer. À consideração superior.
Peixoto de Azevedo/MT, 19 de junho de 2019.
EULA BARROS TEIXEIRA
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria 03/2017/33ªZE/MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
PROCESSO:

47-93.2019.6.11.0033

EXERCÍCIO FINANCEIRO:

2015

PARTIDO:

PSC - PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

MUNICÍPIO:

MATUPÁ/MT

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
O Partido em epígrafe não submeteu à apreciação deste Cartório Eleitoral a prestação de contas
relativa ao exercício financeiro de 2015. Destarte, não foi possível a publicação da Demonstração
do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial.
Após o presidente do partido ser devidamente notificado, pessoalmente, a suprir a omissão da
entrega da prestação de contas do exercício financeiro de 2015, o prazo de 72 (setenta e duas)
horas concedido na forma do art. 30, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015 transcorreu in albis.
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
1.1. Ausência de peças obrigatórias:
Das peças que devem integrar a prestação de contas, descritas na Resolução TSE nº 23.464
/2015, nenhuma delas foram apresentadas.
2. Conclusão
Conforme aludido, o partido manteve-se omisso mesmo após devidamente notificado, tal
irregularidade demonstra a ausência de consistência e confiabilidade nas contas, sendo assim esta
unidade examinadora se manifesta:
Pela NÃO PRESTAÇÃO das contas, com aplicação das penalidades previstas nos termos da
Lei 9.096/95 combinada com a Resolução TSE nº 23.464/15.
É o Parecer. À consideração superior.
Peixoto de Azevedo/MT, 19 de junho de 2019.
EULA BARROS TEIXEIRA
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria 03/2017/33ªZE/MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
PROCESSO:

65-17.2019.6.11.0033

EXERCÍCIO FINANCEIRO:

2018

PARTIDO:

44 - PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

MUNICÍPIO:

MATUPÁ/MT

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Trata-se de regularização de Prestação de Contas Anual da agremiação partidária
supramencionada, a qual apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
referente ao Exercício Financeiro de 2018.
Esta unidade técnica procedeu ao exame da prestação de contas anual do partido e da
escrituração contábil das receitas e dos gastos, nos termos do art. 32 da Lei n.º 9.096/1995 e art.
45 da Resolução TSE 23.546/2017, certificando o que se segue:
Itens do art. 45 da Resolução n.º 23.546/2017:
I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico com o
nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis
que apresentaram a Declaração de Ausência de Movimentação

Resultado:
Publicação efetuada no DJE
/TRE-MT - fl. 17.

de Recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3
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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(três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de C e r t i d ã o

de

não

impugnação, que deve ser apresentada em petição fundamentada apresentação de impugnação
e acompanhada das provas, que demonstrem a existência de - fl. 18.
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados
para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º desta
resolução;
III - a colheita e certificação nos autos das informações obtidas
nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário;

Certificado a inexistência de
extratos bancários - fl. 19.
Não houve recebimento ou
distribuição de recursos do
Fundo Partidário - fl. 20.

Diante do exposto, com fundamento no resultado dos exames ora relatados de acordo com o
disposto na Resolução TSE n.º 23.546/2017, art. 45, manifesta-se pela APROVAÇÃO da presente
prestação de contas, em virtude da comprovada ausência de movimentação financeira.
Peixoto de Azevedo/MT, 19 de junho de 2019.
EULA BARROS TEIXEIRA
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria 03/2017/33ªZE/MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
PROCESSO:

81-68.2019.6.11.0033

EXERCÍCIO FINANCEIRO

2018

PARTIDO:

31 - PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

MUNICÍPIO:

PEIXOTO DE AZEVEDO/MT

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
O Partido em epígrafe não submeteu à apreciação deste Cartório Eleitoral a prestação de contas
referente ao Exercício Financeiro de 2018, em desacordo com o disposto no artigo 28, inciso I, da
Resolução 23.546/2017 do TSE - Tribunal Superior Eleitoral.
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
1.1. Ausência de peças obrigatórias:
Das peças que devem integrar a prestação de contas, descritas na supracitada Resolução,
nenhuma delas foram apresentadas.
2. INTIMAÇÃO
Em virtude da omissão da agremiação partidária em apreço, em cumprimento ao disposto no art.
30, I, "a", da Resolução TSE 23.546/2017, foi expedido o Mandado de Notificação, fl. 06, ao órgão
de direção municipal e realizada a intimação pessoal do(a) presidente do partido em comento,
conforme comprovante á fl. 07.
3. CONCLUSÃO
O prazo para que a direção partidária se manifestasse transcorreu in albis. Destarte, mesmo após
devidamente notificado, manteve-se omisso. Tal inércia demonstra a ausência de consistência e
confiabilidade nas contas, sendo assim esta unidade examinadora se manifesta:
pela NÃO PRESTAÇÃO das contas, de acordo com o disposto no art. 46, inciso IV, alínea "a",
da mencionada Resolução.
em seguida pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação
segundo dispõe o art. 37 da supracitada Resolução.
Peixoto de Azevedo/MT, 19 de junho de 2019.
EULA BARROS TEIXEIRA
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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EULA BARROS TEIXEIRA
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria 03/2017/33ªZE/MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
PROCESSO:

96-37.2019.6.11.0033

EXERCÍCIO FINANCEIRO:

2018

PARTIDO:

55 - PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

MUNICÍPIO:

TERRA NOVA DO NORTE/MT

ADVOGADO(A):

MAX ALEI GOULART - OAB/MT 8403

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Trata-se de Prestação de Contas Anual da agremiação partidária supramencionada, a qual
apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao Exercício
Financeiro de 2018.
Esta unidade técnica procedeu ao exame da prestação de contas anual do partido e da
escrituração contábil das receitas e dos gastos, nos termos do art. 32 da Lei n.º 9.096/1995 e art.
45 da Resolução TSE 23.546/2017, certificando o que se segue:
Itens do art. 45 da Resolução n.º 23.546/2017:

Resultado:

I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico 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 3
(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

Publicação efetuada no DJE
/TRE-MT - fl. 18.
Certidão

de

não

apresentação de impugnação
- fl. 19.

movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados I n e x i s t ê n c i a

de

para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º desta movimentação nos extratos
resolução;

bancários - fl. 20.

III - a colheita e certificação nos autos das informações obtidas
nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário;

Não houve recebimento ou
distribuição de recursos do
Fundo Partidário - fl. 21.

Diante do exposto, com fundamento no resultado dos exames ora relatados de acordo com o
disposto na Resolução TSE n.º 23.546/2017, art. 45, manifesta-se pela APROVAÇÃO da presente
prestação de contas, em virtude da comprovada ausência de movimentação financeira.
Peixoto de Azevedo/MT, 18 de junho de 2019.
EULA BARROS TEIXEIRA
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria 03/2017/33ªZE/MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
PROCESSO:

59-10.2019.6.11.0033

EXERCÍCIO FINANCEIRO:

2018

PARTIDO:

25 - DEM - DEMOCRATAS

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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MUNICÍPIO:

MATUPÁ/MT

ADVOGADO(A):

KÉZIA DA LUZ SOARES - OAB/MT 20.317/O

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Trata-se de regularização de Prestação de Contas Anual da agremiação partidária
supramencionada, a qual apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
referente ao Exercício Financeiro de 2018.
Esta unidade técnica procedeu ao exame da prestação de contas anual do partido e da
escrituração contábil das receitas e dos gastos, nos termos do art. 32 da Lei n.º 9.096/1995 e art.
45 da Resolução TSE 23.546/2017, certificando o que se segue:
Itens do art. 45 da Resolução n.º 23.546/2017:

Resultado:

I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico 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 3 (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

Publicação efetuada no DJE
/TRE-MT - fl. 14.
Certidão

de

não

apresentação de impugnação
- fl. 15.

movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados Certificado a inexistência de
para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º desta resolução; extratos bancários - fl. 16.
III - a colheita e certificação nos autos das informações obtidas
nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de
recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário;

Não houve recebimento ou
distribuição de recursos do
Fundo Partidário - fl. 17.

Diante do exposto, com fundamento no resultado dos exames ora relatados de acordo com o
disposto na Resolução TSE n.º 23.546/2017, art. 45, manifesta-se pela APROVAÇÃO da presente
prestação de contas, em virtude da comprovada ausência de movimentação financeira.
Peixoto de Azevedo/MT, 19 de junho de 2019.
EULA BARROS TEIXEIRA
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria 03/2017/33ªZE/MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
PROCESSO:

58-25.2019.6.11.0033

EXERCÍCIO FINANCEIRO:

2018

PARTIDO:

22 - PR - PARTIDO DA REPÚBLICA

MUNICÍPIO:

MATUPÁ/MT

ADVOGADO(A):

IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB/MT 21264/O

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Trata-se de regularização de Prestação de Contas Anual da agremiação partidária
supramencionada, a qual apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
referente ao Exercício Financeiro de 2018.
Esta unidade técnica procedeu ao exame da prestação de contas anual do partido e da
escrituração contábil das receitas e dos gastos, nos termos do art. 32 da Lei n.º 9.096/1995 e art.
45 da Resolução TSE 23.546/2017, certificando o que se segue:
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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Resultado:

I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico 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 3 (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

Publicação efetuada no DJE
/TRE-MT - fl. 15.
Certidão

de

não

apresentação de impugnação
- fl. 16.

movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados Certificado a inexistência de
para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º desta resolução; extratos bancários - fl. 17.
III - a colheita e certificação nos autos das informações obtidas
nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de
recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário;

Não houve recebimento ou
distribuição de recursos do
Fundo Partidário - fl. 18.

Diante do exposto, com fundamento no resultado dos exames ora relatados de acordo com o
disposto na Resolução TSE n.º 23.546/2017, art. 45, manifesta-se pela APROVAÇÃO da presente
prestação de contas, em virtude da comprovada ausência de movimentação financeira.
Peixoto de Azevedo/MT, 19 de junho de 2019.
EULA BARROS TEIXEIRA
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria 03/2017/33ªZE/MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
PROCESSO:

56-55.2019.6.11.0033

EXERCÍCIO FINANCEIRO:

2018

PARTIDO:

19 - PODE - PODEMOS

MUNICÍPIO:

MATUPÁ/MT

ADVOGADO(A):

KÉZIA DA LUZ SOARES - OAB/MT 20.317/O

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Trata-se de regularização de Prestação de Contas Anual da agremiação partidária
supramencionada, a qual apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
referente ao Exercício Financeiro de 2018.
Esta unidade técnica procedeu ao exame da prestação de contas anual do partido e da
escrituração contábil das receitas e dos gastos, nos termos do art. 32 da Lei n.º 9.096/1995 e art.
45 da Resolução TSE 23.546/2017, certificando o que se segue:
Itens do art. 45 da Resolução n.º 23.546/2017:

Resultado:

I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico 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 3 (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

Publicação efetuada no DJE
/TRE-MT - fl. 14.
Certidão

de

não

apresentação de impugnação
- fl. 15.

movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
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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II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados Certificado a inexistência de
para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º desta resolução; CNPJ - fl. 16.
III - a colheita e certificação nos autos das informações obtidas
nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de
recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário;

Não houve recebimento ou
distribuição de recursos do
Fundo Partidário - fl. 17.

Diante do exposto, com fundamento no resultado dos exames ora relatados de acordo com o
disposto na Resolução TSE n.º 23.546/2017, art. 45, manifesta-se pela APROVAÇÃO da presente
prestação de contas, em virtude da comprovada ausência de movimentação financeira.
Peixoto de Azevedo/MT, 19 de junho de 2019.
EULA BARROS TEIXEIRA
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria 03/2017/33ªZE/MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
PROCESSO:

55-70.2019.6.11.0033

EXERCÍCIO FINANCEIRO:

2018

PARTIDO:

17 - PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

MUNICÍPIO:

MATUPÁ/MT

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Trata-se de regularização de Prestação de Contas Anual da agremiação partidária
supramencionada, a qual apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
referente ao Exercício Financeiro de 2018.
Esta unidade técnica procedeu ao exame da prestação de contas anual do partido e da
escrituração contábil das receitas e dos gastos, nos termos do art. 32 da Lei n.º 9.096/1995 e art.
45 da Resolução TSE 23.546/2017, certificando o que se segue:
Itens do art. 45 da Resolução n.º 23.546/2017:

Resultado:

I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico 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 3
(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

Publicação efetuada no DJE
/TRE-MT - fl. 14.
Certidão

de

não

apresentação de impugnação
- fl. 15.

movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados
para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º desta
resolução;
III - a colheita e certificação nos autos das informações obtidas
nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário;

Certificado a inexistência de
extratos bancários - fl. 16.
Não houve recebimento ou
distribuição de recursos do
Fundo Partidário - fl. 17.

Diante do exposto, com fundamento no resultado dos exames ora relatados de acordo com o
disposto na Resolução TSE n.º 23.546/2017, art. 45, manifesta-se pela APROVAÇÃO da presente
prestação de contas, em virtude da comprovada ausência de movimentação financeira.
Peixoto de Azevedo/MT, 19 de junho 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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Peixoto de Azevedo/MT, 19 de junho de 2019.
EULA BARROS TEIXEIRA
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria 03/2017/33ªZE/MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
PROCESSO:

77-31.2019.6.11.0033

EXERCÍCIO FINANCEIRO

2018

PARTIDO:

14 - PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

MUNICÍPIO:

PEIXOTO DE AZEVEDO/MT

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
O Partido em epígrafe não submeteu à apreciação deste Cartório Eleitoral a prestação de contas
referente ao Exercício Financeiro de 2018, em desacordo com o disposto no artigo 28, inciso I, da
Resolução 23.546/2017 do TSE - Tribunal Superior Eleitoral.
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
1.1. Ausência de peças obrigatórias:
Das peças que devem integrar a prestação de contas, descritas na supracitada Resolução,
nenhuma delas foram apresentadas.
2. INTIMAÇÃO
Em virtude da omissão da agremiação partidária em apreço, em cumprimento ao disposto no art.
30, I, "a", da Resolução TSE 23.546/2017, foi expedido o Mandado de Notificação, fl. 06, ao órgão
de direção municipal e realizada a intimação pessoal do(a) presidente do partido em comento,
conforme comprovante á fl. 07.
3. CONCLUSÃO
O prazo para que a direção partidária se manifestasse transcorreu in albis. Destarte, mesmo após
devidamente notificado, manteve-se omisso. Tal inércia demonstra a ausência de consistência e
confiabilidade nas contas, sendo assim esta unidade examinadora se manifesta:
pela NÃO PRESTAÇÃO das contas, de acordo com o disposto no art. 46, inciso IV, alínea "a",
da mencionada Resolução.
em seguida pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação
segundo dispõe o art. 37 da supracitada Resolução.
Peixoto de Azevedo/MT, 19 de junho de 2019.
EULA BARROS TEIXEIRA
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria 03/2017/33ªZE/MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
PROCESSO:

69-54.2019.6.11.0033

EXERCÍCIO FINANCEIRO

2018

PARTIDO:

90 - PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

MUNICÍPIO:

MATUPÁ/MT

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
O Partido em epígrafe não submeteu à apreciação deste Cartório Eleitoral a prestação de contas
referente ao Exercício Financeiro de 2018, em desacordo com o disposto no artigo 28, inciso I, da
Resolução 23.546/2017 do TSE - Tribunal Superior Eleitoral.
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
1.1. Ausência de peças obrigatórias:
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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1.1. Ausência de peças obrigatórias:
Das peças que devem integrar a prestação de contas, descritas na supracitada Resolução,
nenhuma delas foram apresentadas.
2. INTIMAÇÃO
Em virtude da omissão da agremiação partidária em apreço, em cumprimento ao disposto no art.
30, I, "a", da Resolução TSE 23.546/2017, foi expedido o Mandado de Notificação, fl. 06, ao órgão
de direção municipal na pessoa do seu presidente e encaminhado via wattsapp, conforme
comprovante á(s) fl.(s) 08/10.
3. CONCLUSÃO
O prazo para que a direção partidária se manifestasse transcorreu in albis. Destarte, mesmo após
devidamente notificado, manteve-se omisso. Tal inércia demonstra a ausência de consistência e
confiabilidade nas contas, sendo assim esta unidade examinadora se manifesta:
pela NÃO PRESTAÇÃO das contas, de acordo com o disposto no art. 46, inciso IV, alínea "a",
da mencionada Resolução.
em seguida pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação
segundo dispõe o art. 37 da supracitada Resolução.
Peixoto de Azevedo/MT, 19 de junho de 2019.
EULA BARROS TEIXEIRA
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria 03/2017/33ªZE/MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
PROCESSO:

62-62.2019.6.11.0033

EXERCÍCIO FINANCEIRO:

2018

PARTIDO:

31 - PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

MUNICÍPIO:

MATUPÁ/MT

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Trata-se de regularização de Prestação de Contas Anual da agremiação partidária
supramencionada, a qual apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
referente ao Exercício Financeiro de 2018.
Esta unidade técnica procedeu ao exame da prestação de contas anual do partido e da
escrituração contábil das receitas e dos gastos, nos termos do art. 32 da Lei n.º 9.096/1995 e art.
45 da Resolução TSE 23.546/2017, certificando o que se segue:
Itens do art. 45 da Resolução n.º 23.546/2017:

Resultado:

I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico 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 3
(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

Publicação efetuada no DJE
/TRE-MT - fl. 13.
Certidão

de

não

apresentação de impugnação
- fl. 14.

movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados
para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º desta
resolução;

Certificado a inexistência de
CNPJ - fl. 15.

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário;
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Não houve recebimento ou
distribuição de recursos do
Fundo Partidário - fl. 16.

Diante do exposto, com fundamento no resultado dos exames ora relatados de acordo com o
disposto na Resolução TSE n.º 23.546/2017, art. 45, manifesta-se pela APROVAÇÃO da presente
prestação de contas, em virtude da comprovada ausência de movimentação financeira.
Peixoto de Azevedo/MT, 19 de junho de 2019.
EULA BARROS TEIXEIRA
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria 03/2017/33ªZE/MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
PROCESSO:

53-03.2019.6.11.0033

EXERCÍCIO FINANCEIRO:

2018

PARTIDO:

14 - PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

MUNICÍPIO:

MATUPÁ/MT

ADVOGADO(A):

KÉZIA DA LUZ SOARES - OAB/MT 20.317/O

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Trata-se de regularização de Prestação de Contas Anual da agremiação partidária
supramencionada, a qual apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
referente ao Exercício Financeiro de 2018.
Esta unidade técnica procedeu ao exame da prestação de contas anual do partido e da
escrituração contábil das receitas e dos gastos, nos termos do art. 32 da Lei n.º 9.096/1995 e art.
45 da Resolução TSE 23.546/2017, certificando o que se segue:
Itens do art. 45 da Resolução n.º 23.546/2017:

Resultado:

I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico 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 3
(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

Publicação efetuada no DJE
/TRE-MT - fl. 14.
Certidão

de

não

apresentação de impugnação
- fl. 15.

movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados
para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º desta
resolução;
III - a colheita e certificação nos autos das informações obtidas
nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário;

Certificado a inexistência de
extratos bancários - fl. 16.
Não houve recebimento ou
distribuição de recursos do
Fundo Partidário - fl. 17.

Diante do exposto, com fundamento no resultado dos exames ora relatados de acordo com o
disposto na Resolução TSE n.º 23.546/2017, art. 45, manifesta-se pela APROVAÇÃO da presente
prestação de contas, em virtude da comprovada ausência de movimentação financeira.
Peixoto de Azevedo/MT, 19 de junho de 2019.
EULA BARROS TEIXEIRA
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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EULA BARROS TEIXEIRA
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria 03/2017/33ªZE/MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
PROCESSO:

54-85.2019.6.11.0033

EXERCÍCIO FINANCEIRO:

2018

PARTIDO:

11 - PP - PROGRESSISTA

MUNICÍPIO:

MATUPÁ/MT

ADVOGADO(A):

KÉZIA DA LUZ SOARES - OAB/MT 20.317/O

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Trata-se de regularização de Prestação de Contas Anual da agremiação partidária
supramencionada, a qual apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos,
referente ao Exercício Financeiro de 2018.
Esta unidade técnica procedeu ao exame da prestação de contas anual do partido e da
escrituração contábil das receitas e dos gastos, nos termos do art. 32 da Lei n.º 9.096/1995 e art.
45 da Resolução TSE 23.546/2017, certificando o que se segue:
Itens do art. 45 da Resolução n.º 23.546/2017:

Resultado:

I - a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico 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 3 (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

Publicação efetuada no DJE
/TRE-MT - fl. 14.
Certidão

de

não

apresentação de impugnação
- fl. 15.

movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados Certificado a inexistência de
para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º desta resolução; extratos bancários - fl. 16.
III - a colheita e certificação nos autos das informações obtidas
nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de
recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário;

Não houve recebimento ou
distribuição de recursos do
Fundo Partidário - fl. 17.

Diante do exposto, com fundamento no resultado dos exames ora relatados de acordo com o
disposto na Resolução TSE n.º 23.546/2017, art. 45, manifesta-se pela APROVAÇÃO da presente
prestação de contas, em virtude da comprovada ausência de movimentação financeira.
Peixoto de Azevedo/MT, 19 de junho de 2019.
EULA BARROS TEIXEIRA
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria 03/2017/33ªZE/MT

INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
PROCESSO:

90-30.2019.6.11.0033

EXERCÍCIO FINANCEIRO:

2018

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

25 - DEM - DEMOCRATAS

MUNICÍPIO:

TERRA NOVA DO NORTE/MT

ADVOGADO(A):

HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - OAB/MT 20.868
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INTIMAÇÃO
A Portaria 03/2017/33ªZE/MT em seu art. 2º, inciso XXI, autoriza a serventia cartorária da 33ªZE
/MT expedir e assinar diligências que se fizerem necessárias à análise e saneamento de
irregularidades constante nos processos de prestação de contas, independentemente de despacho
judicial.
Em cumprimento ao que dispõe o art. 34, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, requer-se que o
partido acima nominado, no prazo de 20 (vinte dias), justifique e quite a dívida no valor de R$
107,40 (cento e sete reais e quarenta centavos) detectada na conta: 136328, agência: 3863 do
Banco do Brasil, uma vez que foi apresentada Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos a este Cartório, fl. 11, todavia no extrato bancário cadastrado no SPCA (Sistema de
Prestação de Contas Anual) consta o referido saldo negativo, fl. 17.
Ressalta-se que a justificativa e quitação da dívida requerida é imprescindível para que este
Cartório Eleitoral cumpra o disposto na Resolução TSE Resolução TSE nº 23.546/2017, exercendo
a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas do partido, atestando se
refletem adequadamente a real movimentação financeira e patrimonial efetuada.
Peixoto de Azevedo/MT, 19 de junho de 2019.
EULA BARROS TEIXEIRA
Técnica Judiciária
Autorizada pela Portaria 03/2017/33ªZE/MT

ATOS DA 34ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
SENTENÇA - AUTOS 58-56.2018.6.11.0034 - REPRESENTAÇÃO REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - REPRESENTADO:
ROSIMAR ALVES PEREIRA
Representação - Autos n. 58-56.2018.6.11.0034 -- Classe Rp - SADP n. 26.951/2018
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Rosimar Alves Pereira
Advogado: Edmilson Vasconcelos de Moraes - OAB/MT 8548
SENTENÇA
I - Relatório
Trata-se de representação pela prática de conduta vedada ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL em desfavor de ROSIMAR ALVES PEREIRA, devidamente qualificado nos autos,
dando-o como incurso nas vedações do art. 73, I, §§ 4º e 5º da Lei n. 9.504/97.
Narra o representante que no dia 18/08/2018, um domingo, na Comunidade Vale do Pacu,
localizada cerca de 60 km (sessenta quilômetros) do Município de Planalto da Serra/MT, o
candidato a Deputado Federal SUELME EVANGELISTA FERNANDES (23456 - PPS) realizava
campanha política eleitoral, oportunidade em que o representado esteve presente para beneficiar o
referido candidato, utilizando-se do veículo Toyota Hillux SW4, placa ABR 1248, de propriedade do
Município de Planalto da Serra/MT.

Aduz que ao retornar para o Município o representado veio a colidir com outro veículo, causando
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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Aduz que ao retornar para o Município o representado veio a colidir com outro veículo, causando
danos ao bem móvel público, conforme fotografias e arquivo de vídeo, ambos anexados ao
processo.
Pede, ao final, a procedência da presente representação, reconhecendo-se a prática da conduta
vedada, aplicando ao representado pena de multa, em montante a ser fixado nos termos dos art.
73 da Lei nº 9.504/97.
Com a inicial, vieram os documentos de fls. 08/34 e 36.
Despacho inicial à fl. 35, ocasião em que este Juízo determinou a notificação do representado para
apresentar de defesa, bem como, caso querendo, arrolar testemunhas, no prazo legal.
Devidamente notificado (fl. 37), o representado apresentou defesa às fls. 38/57, na qual alega: a)
preliminarmente, a extinção do processo sem resolução do mérito face à ausência de condição da
ação por ausência de individualização da conduta e, b) meritoriamente, a improcedência da
representação vez que não restou devidamente comprovada qualquer conduta vedada aos
agentes públicos.
Réplica às fls. 64/72.
Audiência de instrução e julgamento realizada à fl. 85 e continuação à fl. 92, ocasiões em que
foram colhidos o depoimento pessoal do representado e de testemunhas arroladas pelas partes.
Alegações finais às fls. 100/103 (MPE) e fls. 109/127 (representado).
Vieram os autos conclusos.
II - Fundamentação
Malgrado a aceitação pelo TSE quanto ao julgamento antecipado de ações eleitorais que tramitam
sob o rito do art. 22 da Lei Complementar 64/90, no caso vertente, em nome da ampla defesa e
contraditório, houve a abertura de instrução, possibilitando às partes a produção de provas.
Nesse sentido:
[...] I - Não obstante prevista dilação probatória no rito da investigação judicial (Lei Complementar
nº 64/90, art. 22, I, a), esta se dará tão somente quando cabível. Dispensável quando a apreensão
dos fatos submetidos ao exame da justiça eleitoral reclamar prova exclusivamente documental, já
produzida nos autos. [..] (Acórdão nº 404, de 5.11.2002, relator Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Feita esta breve introdução, passa-se à análise da questão preliminar arguida antes de adentrar ao
mérito.
DA PRELIMINAR
No que concerne à questão preliminar de ausência dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, ante a alegação de que a conduta do representado
não se encontra perfeitamente individualizada na inicial, tem-se que não demanda acolhimento.
Ora, a inicial descreve de forma concisa, porém clara o que reputa ser a conduta vedada,
consubstanciada no fato de o representado ter se utilizado de veículo de propriedade do município,
portanto, bem público, para o fim de beneficiar candidato, enquadrando-a no inciso I do art. 73 da
Lei n. 9.504/97.
Nesse quadro, não há a priori falta de individualização da suposta conduta praticada, bem como
eventual juízo de certeza sobre tal ponto somente pode se dar durante a análise do mérito motivo
pelo qual REJEITA-SE tal preliminar.
Não havendo outras preliminares a serem apreciadas e inexistindo qualquer prejudicial, passa-se
doravante ao exame do mérito.
DO MÉRITO
Primeiramente, segue-se à exposição dos dispositivos que descrevem a conduta vedada apurada
nestes autos - Lei n. 9504/97:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis
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afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
(GRIFO)
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
(...)
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e
aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.
§ 9º Na distribuição dos recursos do Fundo Partidário (Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995)
oriundos da aplicação do disposto no § 4º, deverão ser excluídos os partidos beneficiados pelos
atos que originaram as multas.
(...)
Em comentário à finalidade do tipo legal:
"Os dispositivos de lei contêm medidas que visam a impedir que os governantes façam uso, em
proveito próprio ou de outro candidato por si apoiados, dos bens e valores públicos de modo a
afetar a igualdade de oportunidades na disputa".
(GRIFO)
Na mesma toada, invoca-se a seguinte lição doutrinária:
"(...) os partidos políticos e candidatos que se submetem à escolha popular devem a disciplina
jurídica consubstanciada nas normas constitucionais e infraconstitucionais, pois só assim
concorrerão para imprimir legitimidade à representação popular, como prevista na Constituição da
República. Essa disciplina jurídica, ao erigir à atuação político-partidária, visa, fundamentalmente,
a substituir o exercício incondicionado da competição por um exercício sujeito a normas que
assegurem a igualdade na concorrência eleitoral, pois é nesse domínio em que deve atuar, em
toda a sua extensão, o princípio da igualdade de oportunidades, sob pena de perderem sentido as
regras relativas ao direito de voto, ao sistema e às campanhas eleitorais."
O art. 73 da Lei das Eleições consubstancia-se em instrumento jurídico essencial no combate ao
uso da máquina administrativa nas campanhas eleitorais, aplicável nas hipóteses em que o
administrador contraria sua missão constitucional de emissor de igualdade.
Nesse passo, não há como negar que a presença do então Prefeito Municipal em reunião política,
usando veículo do município, configura conduta vedada, mormente quando restou evidenciado que
o representado trabalhou no intuito de auxiliar a eleger o candidato a Deputado Federal Suelme
Evangelista Fernandes.
Com efeito, vislumbra-se no caso, patente desrespeito ao equilíbrio do pleito que, ao invés de
servir à finalidade coletiva, prestou-se à promoção dos contendores apoiados pelo Sr. Rosimar
Alves Pereira.
Embora seja assente na jurisprudência do Tribunal superior eleitoral que a mera captação de
imagens não configura conduta vedada a agentes públicos, o que se vê na ação produzida vai
bastante além disso. Com efeito, restou demonstrada a presença do Prefeito Municipal, no ato,
realizado em horário de trabalho, seguida de utilização de bem público, sugerindo que sua
continuidade em muito será facilitada acaso o candidato do Prefeito viesse a vencer as eleições.
Por derradeiro, é certo que esta conduta acarreta evidente benefício ao representado, em
detrimento do equilíbrio da disputa.
Frente ao contexto fático-probatório apresentado, inquestionável que, na hipótese, restou
caracterizada a prática de ato proscrito pelo art. 73 I, da Lei nº 9.504/97.
Em relação ao período em que houve o uso do bem público, trago a lição da doutrina:
"Não há no dispositivo em comento, fixação de período para essa vedação, o que implica dizer que
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Em relação ao período em que houve o uso do bem público, trago a lição da doutrina:
"Não há no dispositivo em comento, fixação de período para essa vedação, o que implica dizer que
a cessão ou uso dos bens públicos está proibida a qualquer momento, até mesmo antes da
deflagração oficial da propaganda eleitoral, quando ela é extemporânea. Se a cessão/uso tem
finalidades eleitorais, a conduta se amolda a este inciso e deve ser representada à Justiça
Eleitoral, para ser imediatamente suspensa, para ser imposta a multa correspondente e para efeito
da cassação do diploma ou registro".
Ao enfrentar o tema, o Tribunal Superior Eleitoral assim se posicionou:
CONDUTA VEDADA. USO. BENS MÓVEIS. BENEFÍCIO. CANDIDATURA. ANTERIORIDADE.
PERÍODO ELEITORAL. POSSIBILIDADE.
A cessão ou o uso de bens móveis ou imóveis, ainda que dissociados de sua finalidade específica,
pode configurar a conduta vedada prevista no inciso I do art. 73 da Lei nº 9.504/97, se comprovada
a utilização em benefício de candidato, partido ou coligação.
A finalidade da norma é impedir que o administrador público utilize a máquina administrativa em
benefício de candidato, partido ou coligação, violando a igualdade no pleito.
Assim, para a incidência do inciso I do art. 73 da Lei nº 9.504/97, não se faz necessário que a
conduta tenha ocorrido durante os três meses que antecedem o pleito.
O período específico de três meses que antecede a eleição é mencionado apenas nos incisos V e
VI do art. 73 da Lei das Eleições, que cuidam de nomeação, demissão ou transferência de servidor
público; de transferência de recursos; de publicidade institucional e de pronunciamento em cadeia
de rádio e televisão. As outras referências a prazos são feitas no inciso VII, quando veda realizar,
em ano de eleição, mesmo antes do período de três meses, despesas com publicidade acima da
média dos gastos nos últimos três anos, e no inciso VIII, a propósito de revisão geral de
remuneração de servidores públicos. Quanto aos demais incisos, porém, não se fixou qualquer
prazo.
Sendo assim, não cabe ao intérprete considerar aplicável o prazo de três meses que antecede as
eleições, até porque se está diante de conduta que é vedada aos agentes públicos, não se
podendo permitir interpretação que amplie no tempo a execução de condutas que, pela lei, são
vedadas.
Nesse entendimento, o Tribunal, por unanimidade, recebeu o recurso especial como recurso
ordinário e o desproveu.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 938-87/TO, rel. Min. Arnaldo Versiani, em 25.8.2011).
Portanto, é indiferente se o bem foi utilizado antes ou depois do deferimento do registro de
candidatura ou mesmo antes do início da propaganda eleitoral, pois que importa para a adequação
típica da conduta vedada é se o bem público serviu para beneficiar partido político ou candidato, a
violar a igualdade no pleito.
As provas produzidas nos autos demonstram que houve de fato a reunião sustentada na inicial,
realizada na Comunidade Vale do Pacu, com a utilização de veículo de propriedade do Município bem público - e com finalidade eleitoral - apresentação de candidatura, fatos estes confirmados
pelas testemunhas, a ensejar, pois, as sanções previstas em lei.
Por fim, a hipótese versada nos autos não se enquadra em nenhuma das exceções previstas em
lei para a utilização de bem público.
No tocante às sanções, resta pacificado na jurisprudência do TSE que a multa é a sanção
obrigatória, sendo que as demais podem ocorrer nos casos em que a aplicação daquela primeira
sanção não se apresentar razoável à gravidade do ilícito, portanto, insuficiente para, isoladamente,
penalizar o candidato infrator.
Em outras palavras, entende o TSE que o julgador está autorizado a adotar um juízo de valor em
relação à ilicitude perpetrada, aplicando proporcionalmente as penalidades previstas pelos §§4º e
5º do art. 73 da Lei das Eleições.
Admitida a subsunção da conduta ao dispositivo legal pertinente, forçoso analisar a sua
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5º do art. 73 da Lei das Eleições.
Admitida a subsunção da conduta ao dispositivo legal pertinente, forçoso analisar a sua
potencialidade de influência no pleito. Isso porque, ainda que se prescinda de perquirir o resultado
lesivo para a caracterização da conduta, o mesmo é importante para a justa graduação da sanção.
Com relação à reprimenda aplicada à conduta vedada a agente público, corrobora-se já há muito
consolidado no Tribunal superior eleitoral, segundo o qual, na aplicação da sanção, deve-se
observar o princípio da proporcionalidade.
Nesse sentido:
RESPE 26905/RO. "A prática da conduta vedada do art. 73 da Lei das Eleições não conduz,
necessariamente, à cassação do registro ou do diploma, cabendo ao magistrado realizar o juízo de
proporcionalidade na aplicação da pena prevista no parágrafo 5º do mesmo dispositivo legal.
Precedentes." (Rel. Min. José Gerardo Grossi, publicado em sessão em 6.11.2006).
RESPE 27737/PI. 1. A jurisprudência do TSE considera que a configuração da prática de conduta
vedada independe de sua potencialidade lesiva para influenciar o resultado do pleito, bastando a
mera ocorrência dos atos proibidos para atrair as sanções da lei. Precedentes: REspe nº 21.151
/PR, Rel. Min. Fernando Neves, DJ de 27.6.2003; REspe nº 24.739/SP, Rel. Min. Peçanha Martins,
DJ de 28.10.2004; REspe nº 21.536/ES, Rel. Min. Fernando Neves, DJ de 13.8.2004; REspe nº
26.908, desta relatoria, DJ de 12.2.2007.2. O juízo de proporcionalidade incide apenas no
momento da fixação da pena." (Rel. José Augusto Delgado, publicado no DJ em 01/02/2008, p. 37).
Na mesma direção, resume Frederico Franco Alvim:
"[...] o reconhecimento e a punição por condutas vedadas aos agentes públicos prescinde da
análise do respectivo impacto no produto virtual da votação. Posto de outra forma, não há que se
cogitar se o evento realizado detinha, ou não, em tese, aptidão para determinar o resultado do
certame. A conclusão deriva do fato de que o bem jurídico protegido pelo instituto é a igualdade de
oportunidade dos candidatos, e não a legitimidade do evento eleitoral.
Por outro lado, não se dispensa o juízo de proporcionalidade e razoabilidade, por meio do qual
eventuais reprimendas hão de ser impostas, sempre, em suas justas medidas. [...]". (in "Manual de
Direito Eleitoral", Editora Fórum, 2012, p. 405).
A realização da conduta prevista no art. 73, inciso I, da Lei das Eleições, sujeita agentes públicos e
candidatos beneficiados a suspensão imediata da conduta vedada, e a multa no valor de cinco a
cem mil UFIR (art. 74, §4º, c/c §8º, Lei nº 9.504/97).
Levando-se em conta que a conduta realizada não teve o poder de, isoladamente, desequilibrar de
maneira cabal a isonomia entre os participantes da disputa, demonstra-se suficiente no caso, a
aplicação de penalidade exclusivamente pecuniária, descartando-se a reprimenda política.
Considera-se, pois, justa a aplicação de multa no patamar de 5 (cinco) mil UFIR aplicada, ao
representado.
III - Dispositivo
Forte nas razões acima expostas, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos formulados pelo
Ministério Público Eleitoral para condenar o representado ao pagamento de multa individual no
patamar de 5 (cinco) mil UFIR, nos termos do art. 73, I, § § 4º e 5º da Lei n. 9.507/97.
Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I do
CPC.
Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.
INTIMEM-SE via DJE.
CIÊNCIA à representante do Ministério Público Eleitoral.
CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.
Chapada dos Guimarães/MT, 17 de junho de 2019.

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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RAMON FAGUNDES BOTELHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 35ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS 29-66.2018 - PSL/JUÍNA/MT
PROTOCOLO Nº 7380/2019
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL PSL- JUÍNA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.
INTERESSADO: LEANDRO SOUZA DE ALMEIDA - PRESIDENTE
ADVOGADO: ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB MT 13.443
NOTIFICAÇÃO:Em cumprimento ao que dispõe o art. artigo §3º, 34 da Resolução TSE nº 23.546
/2017 expeço a presente INTIMAÇÃO para que o Partido acima nominado apresente, no PRAZO
de 20 dias, os documentos ausentes em prestação de contas: 1. Extratos bancários. 2. Parecer da
Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do Partido, se houver, sobre as respectivas contas. 3.
Acerca das doações estimáveis em dinheiro: documento fiscal emitido em nome do doador ou
instrumento de doação, se se tratar de doação de bens de propriedade do doador pessoa física, ou
instrumento de cessão, se se tratar de bens cedidos temporariamente ao partido político e
instrumento de prestação de serviços, se se tratar de serviços prestados por pessoa física. Juína
/MT, 14 de junho de 2019.
SANDRA BATISTA BEZERRA TORRES DUPIM
Analista Judiciário

ATOS DA 39ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
Nº 42/2019 - INTIMAÇÃO DE MESÁRIO FALTOSO
Processo nº 43-38.2019.611.0039 - Mesária Faltosa - Eleições 2018 - Protocolo nº 2.544/2019
Requerida: Andreia Cristina Santana
Prazo: 20 (vinte) dias
O Exmº. Senhor Geraldo Fernandes Fidélis Neto, Juiz da 39ª Zona Eleitoral - em substituição -, no
uso de suas atribuições legais, e o Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela Portaria nº 2
/2015/39ªZE, torna público a todos os que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este meio fica intimada a senhora Andreia Cristina Santana, título eleitoral nº
027435231872, mesária faltosa no segundo 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 Andreia Cristina
Santana, 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, anotese 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, 17 de junho de 2019. Geraldo Fernandes Fidélis Neto
Juiz Eleitoral."
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
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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
dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove (18/6/2019).
ARMANDO SUSSIA ROSA
Chefe de Cartório
Portaria nº 2/2015/39ªZE

Nº 41/2019 - INTIMAÇÃO DE MESÁRIO FALTOSO
Processo nº 41-68.2019.611.0039 - Mesária Faltosa - Eleições 2018 - Protocolo nº 2.542/2019
Requerida: Gislaine do Carmo Carvalho
Prazo: 20 (vinte) dias
O Exmº. Senhor Geraldo Fernandes Fidélis Neto, Juiz da 39ª Zona Eleitoral - em substituição -, no
uso de suas atribuições legais, e o Chefe de Cartório, com os poderes delegados pela Portaria nº 2
/2015/39ªZE, torna público a todos os que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este meio fica intimada a senhora Gislaine do Carmo Carvalho, título eleitoral nº
032069521899, 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 Gislaine do Carmo
Carvalho, arbitro a multa em R$ 17,55 (dezessete reais e cinquenta e cinco centavos). Publiquese. 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, anotese 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, 17 de junho 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
dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove (18/6/2019).
ARMANDO SUSSIA ROSA
Chefe de Cartório
Portaria nº 2/2015/39ªZE

ATOS DA 41ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIO
Edital nº 29/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO, MM. Juiz da 41ª Zona
Eleitoral, Município de Araputanga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
F A Z S A B E R a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, nos
termos da Resolução TRE/MT nº 624/2010 e Resolução TRE-MT nº 2880/2018, encontram-se
abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO, destinado a estudante
regularmente matriculado e com frequência efetiva em curso de nível superior em Direito, para o
Programa de Estágio do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, com lotação no Cartório
Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral - Araputanga/MT, nos termos abaixo especificados:
1. NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma);
2. VALOR DA BOLSA: R$800,00 (oitocentos reais);
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2. VALOR DA BOLSA: R$800,00 (oitocentos reais);
3. VALOR DO AUXÍLIO TRANSPORTE: R$ 7,00 (sete reais) por dia de estágio;
4. CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais 04 horas diárias;
5. PERÍODO DO ESTÁGIO: 1 (um) ano, prorrogável por mais 1 (um) ano.
6 - DA INSCRIÇÃO
6.1 As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas exclusivamente no Cartório da 41ª
Zona Eleitoral de Araputanga-MT, situado na Rua Carlos Luz, nº 306, Centro, no período de 24/06
/2019 a 05/07/2019, no horário das 08h às 13h, considerando-se como extemporânea e sem
validade qualquer inscrição feita fora desse período.
6.2 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato, dispondo o direito de excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG,
CPF, data de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados informados,
sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
6.3 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local
da realização das provas.
6.4 A relação dos interessados que tiverem sua inscrições deferidas constará em edital publicado
no Diário Eletrônico - DJE/MT, com endereço eletrônico: www.tre-mt.jus.br, na data de 09/07/2019.
7 - DO EXAME DE SELEÇÃO
7.1 A prova será aplicada na data de 04 de agosto de 2019, das 08h às 11h, na E.E.P.S.G JOÃO
SATO, com endereço na Avenida Marechal Rondon, nº 813, Centro, Araputanga-MT.
7.2 O candidato deverá se apresentar para prova munido de documento de identidade original,
comprovante de inscrição e caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, com
antecedência de trinta minutos antes do início da prova.
7.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade original, por
motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da
ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, quinze dias, juntamente com qualquer outro
documento que contenha foto.
7.4 Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, CPF, Título de
eleitor, carteira de estudante, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
7.5 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do
documento.
7.6 A prova terá duração de 03 (três) horas. As questões serão elaboradas de acordo com o
conteúdo programático constante do Anexo I deste Edital.
7.7 A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório conterá 40 (quarenta) questões,
valendo 1,00 (um) ponto cada questão de conhecimentos gerais e 1,50 (um vírgula cinquenta)
cada questão de conhecimento específico. Cada questão objetiva terá a forma de teste, com cinco
alternativas (a, b, c, d, e).
7.8 A prova constará de 05 (cinco) questões de Português, 05 (cinco) de Noções de Informática e
30 (trinta) questões de Noções de Direito (Constitucional, Civil, Processual Civil, Penal e
Processual Penal). Os conteúdos programáticos estão descritos no Anexo I deste Edital.
7.9 No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não será admitida qualquer rasura,
aplicação de corretivo ortográfico (liquid paper ou similar) ou apagamento através de borracha ou
similar, sendo computada como errada a questão com tais ocorrências.
7.10 O preenchimento da identificação do candidato na prova deverá ser realizado apenas no local
especificamente destinado para esse fim.
7.11 Não será permitido qualquer tipo de consulta.

7.12 Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e portar-se com urbanidade
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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7.12 Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e portar-se com urbanidade
e decoro em relação a eles, aos demais responsáveis pela fiscalização da aplicação das provas e
aos demais candidatos, sob pena de desclassificação do processo seletivo.
7.13 A ausência do candidato no local e horário designados para a realização das provas importará
na sua eliminação.
8 - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO
8.1 Cada questão da prova de conhecimentos gerais valerá 1,00 (um) ponto e cada questão da
prova de conhecimento específico valerá 1,50 (um vírgula cinquenta) pontos.
8.2 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50% (cinquenta por
cento) de acertos na prova objetiva.
8.3 A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos
candidatos na prova objetiva.
8.4 Em caso de empate, será priorizado, na seguinte ordem, o candidato que:
a) Apresentar melhor pontuação na prova de conhecimento específico;
b) Apresentar melhor pontuação na prova de conhecimentos gerais;
b) Tiver maior idade.
8.5 A nota final no processo seletivo será a soma algébrica da nota obtida nas provas de
conhecimento gerais e conhecimento específico.
8.6 O resultado do processo seletivo será divulgado no endereço eletrônico do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso www.tre-mt.jus.br - Diário Eletrônico - DJE/MT, na data de 15/08/2019.
9 - DOS RECURSOS
9.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do Edital,
quanto:
a) Ao indeferimento do requerimento de inscrição;
b) Ao gabarito provisório, a ser divulgado no endereço eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso www.tre-mt.jus.br - Diário Eletrônico - DJE/MT, na data de 06/08/2019;
c) Ao resultado final do Processo Seletivo.
9.2 Os recursos deverão ser interpostos no Cartório da 41ª Zona Eleitoral, devidamente assinado.
9.3 Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e fundamentação clara,
objetiva e consistente.
9.4 Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar anulação de questão, a
pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido.
10 - DA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
10.1 Para contratação do estagiário, deverão ser observados os seguintes requisitos:
a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo;
b) estudantes do ensino superior em direito;
c) estudantes que estejam regularmente matriculados e com frequência regular no curso, de
instituição pública ou particular credenciada;
d) não estar cursando o último ano do curso de direito;
e) ter cursado no mínimo, 30% da carga horária total prevista.
10.2 Ao serem convocados, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Cópia do RG e CPF;
b) Declaração da instituição de ensino declarando que o aluno cursou 30% da carga horária total
prevista;
c) 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;
d) Declaração de Não Filiação Partidária;
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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mandato eletivo e candidatos;
d) Declaração de Não Filiação Partidária;
e) Cópia de comprovante de endereço;
f) Certidão de Quitação Eleitoral.
10.3 Uma vez convocados, os candidatos aprovados que não comparecerem para formalizar a
assinatura do Termo de Compromisso no prazo de 05 (cinco) dias úteis serão considerados
desistentes, seguindo-se à nomeação do próximo classificado.
10.4 É vedada a contratação de estagiário:
a) que participe simultaneamente de outro Programa de Estágio, exceto os obrigatórios para a
conclusão do curso;
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 aos diretórios de partidos políticos ou filiados a partidos políticos.
11 - DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 Para o efeito do cálculo da bolsa, será considerada a frequência mensal do estagiário.
11.2 Somente serão aceitos os estudantes que puderem se adequar ao horário de funcionamento
do Cartório Eleitoral.
11.3 O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações
prestadas no formulário de inscrição. O candidato que preencher o formulário de inscrição com
dados incorretos, ou que fizer declarações falsas, inexatas ou ainda, que não possa satisfazer
todas as condições estabelecidas no Edital, terá cancelada sua inscrição.
E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou que expedisse o presente edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no mural do Cartório Eleitoral. Dado e passado
nesta cidade de Araputanga, Estado de Mato Grosso, aos dezoito dias do mês de junho do ano de
dois mil e dezenove. Eu, ______ (Armistrong Rutilho Charbel Monteiro, Chefe de Cartório), digitei e
conferi.
Renato J. de A. C. Filho
Juiz Eleitoral
ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - NÍVEL SUPERIOR - DIREITO
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
CONHECIMENTOS GERAIS
PORTUGUÊS
1) Ortografia Oficial; 2) Acentuação Gráfica; 3) Flexão Nominal e Verbal; 4) Pronomes: emprego,
formas de tratamento e colocação. 5) Emprego de Tempos e Modos Verbais; 6) Vozes do Verbo;
7) Concordância Nominal e Verbal; 8) Regência Nominal e Verbal; 9) Ocorrência de crase; 10)
Pontuação.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
1) Conceitos básicos de sistemas operacionais Windows XP, gerenciador de arquivos, gerenciador
de impressão; 2) Modos de utilização e conceitos de editores de texto e planilhas; 3) Noções
básicas do Word; 4) Noções básicas de Excel; 5) Gerenciamento de arquivos; 6) Ferramentas e
aplicativos de navegação e navegadores; 7) Edição de textos, planilhas e apresentações
(ambientes Microsoft Office e BrOffice); 8) Aplicativos para segurança (antivírus, anti¿spyware); 9)
Sítios de busca e pesquisa na Internet.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL:

1)Princípios fundamentais; 2)Direitos e garantias fundamentais. 2.1 Direitos e deveres individuais e
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1)Princípios fundamentais; 2)Direitos e garantias fundamentais. 2.1 Direitos e deveres individuais e
coletivos, direitos sociais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos; 3)
Organização político¿ administrativa.
3.1 União, estados, Distrito Federal e municípios. 4) Poder legislativo. 4.1 Congresso nacional,
câmara dos deputados, senado federal, deputados e senadores. 5) Poder executivo. 5.1
Atribuições do presidente da República e dos ministros de Estado. 6) Poder judiciário. 6.1
Disposições gerais. 6.2 Órgãos do poder judiciário. 6.2.1 Competências. 6.3 Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). 7) Funções essenciais à justiça. 7.1 Ministério Público e Advocacia Pública. 7.2
Defensorias Públicas.
NOÇÕES DE DIREITO CIVIL:
1. Lei n. 4657/1942. 1.1 Vigência, aplicação, obrigatoriedade, interpretação e integração das leis.
1.2 Conflito das leis no tempo. 1.3 Eficácia das leis no espaço. 2. Pessoas naturais. 2.1 Conceito.
2.2 Início da pessoa natural. 2.3 Personalidade. 2.4 Capacidade. 2.5 Direitos da personalidade. 2.6
Nome civil. 2.7 Estado civil. 2.8 Domicílio. 2.9 Ausência. 3 Pessoas jurídicas. 3.1 Disposições
Gerais. 3.2. Conceito e Elementos Caracterizadores. 3.3 Constituição. 3.4 Extinção. 3.5
Capacidade e direitos da personalidade. 3.6 Domicílio.
NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL:
1. Princípios do processo. 2. Jurisdição. 3 . Ação. 3.1 Conceito, natureza, elementos e
características. 3.2 Condições da ação. 3.3 Classificação. 4. Pressupostos processuais. 5.
Preclusão. 6. Partes e procuradores. 6.1 Capacidade processual e postulatória. 6.2 Deveres e
substituição das partes e procuradores. 6.3 Procuradores. 7. Ministério Público. 8. Competência.
8.1 Princípios. 8.2 Em razão do valor e da matéria. 8.3 Competência funcional e territorial. 8.4
Modificações de competência e declaração de incompetência. 9. O juiz. 10. Atos processuais. 10.1
Forma dos atos. 10.2 Tempo e lugar. 10.3 Prazos. 10.4 Comunicação dos atos. 10.5 Nulidades.
NOÇÕES DE DIREITO PENAL:
1. Noções fundamentais 2. Aplicação da lei penal. 2.1 A lei penal no tempo e no espaço. 2.2
Tempo e lugar do crime. 3. Contagem de prazo. 4. Interpretação da lei penal. 4.1. Analogia. 4.2
Irretroatividade da lei penal. 4.3.Conflito aparente de normas penais. 5. O fato típico e seus
elementos. Consumação e tentativa. 6. Ilicitude. 7. Culpabilidade. 8. Concurso de Pessoas. 9.
Penas. 10. Espécies de penas.
NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL:
1. Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em relação às pessoas. 2. Disposições
preliminares do Código de Processo Penal. 3. Fase Pré-Processual: Inquérito policial. 4. Processo,
procedimento e relação jurídica processual. 5. Elementos identificadores da relação processual.
5.1 Formas do procedimento. 5.2 Princípios gerais e informadores do processo. 5.3 Pretensão
punitiva. 5.4 Tipos de processo penal. 6. Ação penal. 7. Ação civil Ex Delicto. 8. Jurisdição e
Competência. 9. Questões e processos incidentes. 10. Prova. 11. Sujeitos do Processo. 12.
Citações e intimações. 13. Atos Processuais e Atos Judiciais.
ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS - NÍVEL SUPERIOR
INSCRIÇÃO Nº

DATA RECEBIMENTO:

Nome do Candidato:
Identidade:

Órgão Expedidor:

Título de Eleitor:

Zona:

Data de Nascimento:

Estado Civil

Data de Expedição CPF:
Seção:
Sexo: M ( ) F ( )

Canhoto ( ) Destro ( )

Filiação:
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Pai: ______________________________________________________________________
Mãe: _____________________________________________________________________
Endereço Residencial:
Telefone Residencial:

Telefone Celular:

E-mail:
Instituição de Ensino:
Curso : _____________________
Semestre: ____________________

Cidade:

UF:

Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para estágio no Cartório da 41ª Zona
Eleitoral de Araputanga exigido por meio do Edital 33/2019, e a ele me sujeito integralmente.
Assinatura: _____________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIÇÃO Nº

DATA RECEBIMENTO:

Nome do Candidato:
Identidade:

Órgão Expedidor:

Data de Expedição

CPF:

Assinatura:
Visto do Conferente:
RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO
Juiz Eleitoral

AÇÃO PENAL - CITAÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO N. 24/2019
Para conhecimento das pessoas interessadas, e demais efeitos legais publica-se o seguinte edital:
PROCESSO N. 16-83.2018.6.11.0041 - Classe AP - Protocolo n. 1.393/2018
Autor: Ministério Público Eleitoral
Ré: Jéssica Lemos Gonçalves
OBJETO: De ordem do MM. Juiz Eleitoral, Dr. Renato José de Almeida Costa Filho, faço a
publicação do presente edital de CITAÇÃO para que a ré apresente defesa por escrito, no prazo de
10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interessa a sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar provas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo
sua intimação, quando necessário - art. 396 e ss do CPP -, quando necessário - art. 396 e ss. do
CPP, com redação dada pela lei n. 11.719/08, por meio de advogado constituído, se tiver
condições, ou a nomeação de Advogado Dativo/Defensor(a) Público para proporcionar a sua
defesa, e, nesse caso as razoes pelas quais não tem a intenção de contratar defensor. Deve ser
advertido, ainda, de que não apresenta a resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado defensor
para oferecê-la - § 2° do art. 396-A do CPP, com redação incluída pela lei n. 11.719/08, dando-lhe
ciência de que o processo seguirá sem a presença do acusado que deixar de comparecer a
qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar novo
endereço ao juízo - CPP, art.367.
DENÚNCIA: a íntegra da denúncia pode ser acessada por meio do link:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/copia_de_processo-16-83.2018.6.11.00412018-1.393-2018-20190514123847195-a8a49675eddec0ca56714e165514705c.pdf
E, para que chegue ao conhecimento de todos e, ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,
mandou que se expedisse o presente Edital que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral, em 15 (quinze) edições, e afixado no átrio do Cartório Eleitoral. NADA MAIS. Dado e
passado aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, Araputanga-MT. Eu,
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passado aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, Araputanga-MT. Eu,
Renato Bisse Cabral - Analista Judiciário - o fiz digitar e assino.
Araputanga-MT, 14 de maio de 2019.
RENATO BISSE CABRAL
Analista Judiciário

ATOS DA 48ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
DESPACHO - DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
Carta Precatória 10-89.2017.6.11.0048
Protocolo: 7.033/2017
Deprecante: Juízo da 28ª Zona Eleitoral - Ouro Preto do Oeste/RO
Deprecado: Juízo da 48ª Zona Eleitoral - Cotriguaçu/MT
Acusado: João Batista Rocha
Advogada dativa: Sara Tonezer OAB/MT n.º 9.074/A
Vistos.
Cumpra-se a Carta Precatória nº 06/2019. Para tanto:
I. INTIMEM-SE o acusado e a advogada dativa acerca da audiência de instrução designada para o
dia 08.07.2019, às 11 horas, na sala de audiência da 2ª Vara Cível da Comarca de Ouro Preto do
Oeste/RO, para oitiva de três testemunhas de acusação, bem como da audiência agendada para o
dia 06.08.2019, a ser realizada no juízo deprecante, para inquirição da quarta testemunha arrolada
pelo parquet.
II. Considerando que a defesa, regularmente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para
juntada dos endereços das testemunhas de defesa (fl. 88), DESIGNA-SE audiência de instrução
para o dia 01/08/2019, às 13h30min, no Fórum da Comarca de Cotriguaçu/MT, para oitiva das
testemunhas de defesa que, porventura, comparecerem independente de intimação judicial e o
interrogatório do acusado.
III. INTIMEM-SE o acusado e a advogada dativa para que compareçam à audiência designada
junto a este Juízo Deprecado - 48ª ZE.
IV. Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral;
V. Comunique-se ao Juízo Deprecante;
VI. Após, retornem os autos conclusos.
DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 18/2019/49ªZE
RELATÓRIOS DE INSCRIÇÕES E TRANFERÊNCIAS
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 49ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente
aos representantes dos partidos políticos e eleitores, que no Sistema de Repositório de Arquivos
da Justiça Eleitoral, cujo acesso aos links seguem abaixo, encontram-se disponíveis para consulta,
pelo prazo de 15 (quinze) dias, a relação de inscrições e transferências - deferidas e indeferidas,
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. 2947

Cuiabá, segunda-feira, 24 de junho de 2019

80

pelo prazo de 15 (quinze) dias, a relação de inscrições e transferências - deferidas e indeferidas,
do período de 01 a 15 de junho de 2019, de eleitores do município de Várzea Grande/MT,
pertencentes à 49ª Zona Eleitoral, nos termos do artigo 7º da Lei nº 6.996/82, artigos 17§1º e 18,
§5º da Resolução TSE nº 21.538/2003, e dos artigos 71, IV e 77, II do Código Eleitoral:
Relação de inscrições e transferências - deferidas e indeferidas - 01 a 15/junho/2019:
http://apps.tre-mt.jus.br/repositorio-arquivos/downloads/anexos_de_normativos-edital-18-201920190617080047420-2a2e4b57a84ddbcf80ee8e678b6cbe0e.pdf
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo 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 Várzea Grande/MT, ao décimo nono dia do mês de junho do ano
de dois mil e dezenove. Eu, Marcio Nei Ribeiro, ________, Técnico Judiciário e Chefe de Cartório
da 49ª Zona Eleitoral, em substituição, digitei e conferi o presente.
Eduardo Calmon de Almeida Cézar
Juiz da 49ª Zona Eleitoral/MT
Certifico e dou fé que o presente Edital foi enviado para publicação no DJE e fixado no mural do
Cartório da 49ª ZE, nesta data. Várzea Grande, _______ de ______________ de 2019.
_______________ Marcio Nei Ribeiro, Chefe de Cartório da 49ª ZE/MT, em substituição.
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR
Juiz Eleitoral

ATOS DA 51ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS-2016
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 39/2019/51ª ZE/MT
AUTOS Nº 284-78.2016.6.11.0051 - Protocolo: 111.441/2016
Espécie: Prestação de contas
Prestador: Idelman Mariel Martinez de Melo
PARA FINS DE INTIMAÇÃO DA PARTE, PARA CONHECIMENTO DA SENTENÇA, SEGUE
ABAIXO INTEGRA DO DESPACHO DA JUIZA DA 51ª ZE/MT, DRª. GABRIELA CARINA KNAUL
DE ALBUQUERQUE E SILVA:
"Vistos.
Estando o prestador de contas em lugar incerto e não sabido, intime-o da sentença por edital.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de junho de 2019.
Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva
Juíza eleitoral - 51ª ZE/MT
EDER DA SILVA RODRIGUES
Chefe de Cartório

ATOS DA 52ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL 37/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2017
De ordem da Excelentíssima Senhora LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI, MMª. Juíza Eleitoral
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De ordem da Excelentíssima Senhora LÍLIAN BARTOLAZZI L. BIANCHINI, MMª. Juíza Eleitoral
desta Zona, no uso de suas atribuições legais, FAÇO SABER a quantos o presente EDITAL virem
ou dele tiverem conhecimento que os partidos políticos, abaixo relacionados, por meio dos seus
representantes, apresentaram prestação de contas com indicativo de ausência de movimentação
de recursos referente ao exercício financeiro de 2017:
PARTIDO

PROCEDÊNCIA

REPRESENTANTE

PSB

SALTO DO CÉU

OSVALDO KATSUO MINAKAMI

Ficam, neste mesmo ato, intimados os interessados para, querendo, interporem no prazo de 03
(três) dias, contados desta publicação, impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período. E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a
Excelentíssima Juíza Eleitoral a publicação do presente edital no Diário da Justiça Eletrônico. Dado
e passado, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, aos 18 dias do mês de junho de
2019.
LUMIERI MARTINS RECH
Chefe de Cartório

ATOS DA 55ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 34/2019
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS
Autos nº: 29-06.2019.6.11.0055
Protocolo nº 345/2019
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
A Drª. Célia Regina Vidotti, MMª. Juíza da 55a Zona Eleitoral de Cuiabá, Estado de Mato Grosso,
na forma da Lei, etc...
FAZ SABER a TODOS que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, e em especial
ao (a) Senhor (a) MAIARA LIMA BARROS, brasileiro(a), portador(a) do título eleitoral de número
0329 9108 1880, para que tome ciência da existência de processo administrativo visando a
apuração de desatendimento de convocação para trabalhar como mesário(a) nas Eleições 2018, e
para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente justificativa, sob pena de aplicação da
multa prevista no art. 124, do Código Eleitoral, c/c art. 85, da Resolução TSE 21.538/03.
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não seja alegada ignorância,
expediu-se o presente edital que será afixado no Placar do Cartório Eleitoral, assim como no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
DADO E PASSADO, nesta cidade de Cuiabá - MT, em 12.06.2019.
ANDREIA DA SILVA NORONHA
Chefe de Cartório

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 34/2019
PRAZO: 20 DIAS
Autos nº: 11-82.2019.6.11.0055
Protocolo nº 307/2019
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA

A Drª. Célia Regina Vidotti, MMª. Juíza da 55a Zona Eleitoral de Cuiabá, Estado de Mato Grosso,
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A Drª. Célia Regina Vidotti, MMª. Juíza da 55a Zona Eleitoral de Cuiabá, Estado de Mato Grosso,
na forma da Lei, etc...
FAZ SABER a TODOS que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, e em especial
ao (a) Senhor (a) ROMÁRIO CONSTANTINO BORGES, brasileiro(a), portador(a) do título eleitoral
de número 0317 5690 1856, para que tome ciência da existência de processo administrativo
visando a apuração de desatendimento de convocação para trabalhar como mesário(a) nas
Eleições 2018, e para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente justificativa, sob pena
de aplicação da multa prevista no art. 124, do Código Eleitoral, c/c art. 85, da Resolução TSE
21.538/03.
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e não seja alegada ignorância,
expediu-se o presente edital que será afixado no Placar do Cartório Eleitoral, assim como no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral.
DADO E PASSADO, nesta cidade de Cuiabá - MT, em 18.06.2019.
ANDREIA DA SILVA NORONHA
Chefe de Cartório

ATOS DA 57ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 68-31.2018.6.11.0057
(PROTOCOLO Nº 18.424/2018)

-

PRESTAÇÃO

DE

CONTAS

Partido: PR - Partido da República - Paranatinga
Exercício Financeiro 2016
Advogado: Não há
Vistos etc.
Chamo o feito a ordem e determino a correção da autuação para a classe processual PET PETIÇÃO, nos termos do art. 59, §1º, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Em consulta ao sistema, verifico que as contas do Partido da República de Paranatinga referente à
prestação de contas partidária anual no exercício de 2016 foram julgadas não prestadas, nos autos
do Processo de PC nº 66-95.2017.6.11.0057.
Trata-se, portanto, de processo de regularização de prestação de contas do Diretório Municipal do
PR - Partido da República do Município de Paranatinga-MT, relativa ao exercício de 2016 (fls. 2
/56), conforme dispõem os artigos 59 e seguintes da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Instados a apresentar instrumento de procuração (art. 29, XX, Resolução TSE nº 23546/2017),
tendo em vista o caráter jurisdicional da prestação de contas (art. 37, Resolução TSE nº 23546
/2017), os prestadores de contas deixaram transcorrer in albis o prazo judicialmente concedido
para suprir a omissão (fls. 63).
Juntados os relatórios disponíveis nos Sistemas da Justiça Eleitoral a fls. 64/82.
O Ministério Público Eleitoral a fls. 84 manifestou-se pela elaboração de relatório técnico de análise
de contas.
É a síntese. Fundamento. Decido.
É fato público e notório o julgamento das contas do Partido da República - PR de Paranatinga no
exercício 2016 foi de contas não prestadas, com sentença publicada no DJE nº 2509, de 10 de
outubro de 2017, ou seja, quase um ano antes do protocolo intempestivo que deu origem a estes
autos.
Sendo declarado omisso por sentença transitada em julgado, conforme ditames da Resolução TSE
nº 23546/2017, o procedimento do partido político não é mais de prestação de contas, mas o de
regularização de contas não prestadas, que deve ser autuado na classe processual de Petição, o
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regularização de contas não prestadas, que deve ser autuado na classe processual de Petição, o
que determinei nesta oportunidade.
No entanto, não obstante a tramitação até o presente momento como prestação de contas
convencional, os atos processuais praticados podem e devem ser aproveitados.
Assim, independente da classe processual, seja Prestação de Contas ou Petição, subsistem todos
os demais requisitos previstos na Resolução TSE nº 23.546/2017 (art. 59, III), notadamente o da
apresentação do rol de documentos essenciais elencados no art. 29, entre os quais está o
instrumento de procuração.
Nele se verifica a capacidade postulatória da parte de estar em juízo, pressuposto processual
essencial para o desenvolvimento válido e regular de todo e qualquer processo de natureza
jurisdicional.
[...] FALTA DE PROCURAÇÃO. RECURSO INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA
SÚMULA Nº 115/STJ. ART. 13 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO.
1. A representação processual regular consubstancia pressuposto de recorribilidade e deve estar
demonstrada no momento da interposição do recurso.
2. O recurso é inexistente quando interposto sem procuração outorgada ao seu subscritor ou
certidão que comprove o arquivamento do instrumento do mandato em secretaria.
3. O ônus de diligenciar para que conste dos autos instrumento procuratório e a condição de
Delegado de Partido recai sobre o advogado. [...] (Agravo de Instrumento nº 24185, Acórdão,
Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 165, Data 26/08
/2016, Página 125-12).
Dentro do regime das nulidades processuais vigora o princípio da instrumentalidade das formas e
aproveitamento dos atos processuais praticados.
Verificada a ausência da capacidade postulatória, foi determinado a fls. 49 ao partido político fosse
oportunizada a regularização da representação processual, inclusive, com a advertência de que o
advogado constituído ratificasse os atos praticados, conforme determina o art. 29, §1º, da
Resolução TSE nº 23.456/2017, que determina as peças contábeis e processuais sejam assinadas
por advogado.
No entanto, intimados o partido a fls. 60/61, e até mesmo o advogado mencionado a fls. 21 e 23,
mas que não assinou qualquer documento e nem consta em instrumento de procuração, deixaram
transcorrer in albis o prazo sem regularizar a omissão (fls. 63).
Assim, o que temos em relação à agremiação partidária municipal é uma sentença transitada em
julgado de contas não prestadas, proferida regularmente de acordo com o devido processo legal, e
nestes autos, uma ilegalidade para a qual foi oportunizada a possibilidade de regularização, mas
que não foi atendida.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 59, da Resolução TSE nº 23.464/2015, combinado com o art.
485, IV, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO este processo, sem resolução do mérito.
Intime 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.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral
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