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ATOS DO PLENO
RESOLUÇÕES
EDITAL Nº 150/2019/CAPJ/SJ.
Para conhecimento das partes interessadas e demais efeitos legais, publica-se a(s) seguinte(s)
Resolução(ões):
RESOLUÇÃO Nº 2339
Altera parcialmente o Anexo I da Resolução nº 2.295/2019.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei;
CONSIDERANDO as disposições insertas no art. 92 da Lei nº 9.504/1997, c/c o art. 58 e seguintes
da Resolução TSE nº 21.538/2003, em consonância com as diretrizes estabelecidas na Resolução
TSE nº 23.440, de 19 de março de 2015 e nos arts. 8º e 9º da Resolução TRE/MT nº 1565/2014 e
alterações posteriores;
CONSIDERANDO o contido no Processo Judicial eletrônico nº 0600166-07.2019.6.11.0000;
CONSIDERANDO, ainda, as dificuldades de ordem operacional relatadas no Processo Judicial
Eletrônico nº 0600234-54.2019.6.0000;
RESOLVE:
Art. 1º O Anexo I da Resolução nº 2295, de 22 de maio de 2019, passa a vigorar com a seguinte
redação:
ANEXO I
MUNICÍPIO

INÍCIO

ENCERRAMENTO

COTRIGUAÇU

01/07/2019

30/09/2019

PORTO ALEGRE DO NORTE

01/07/2019

30/09/2019

VILA RICA

01/07/2019

30/09/2019

ALTO GARÇAS

08/08/2019

11/10/2019

DOM AQUINO

12/07/2019

06/09/2019

ALTO TAQUARI

12/07/2019

13/09/2019

PARANAÍTA

18/07/2019

20/09/2019

TAPURAH

18/07/2019

20/09/2019

MATUPÁ

25/07/2019

25/10/2019

NOVA OLÍMPIA

25/07/2019

25/10/2019

JUSCIMEIRA

02/08/2019

04/10/2019

ITIQUIRA

02/08/2019

04/10/2019

SANTA RITA DO TRIVELATO

08/08/2019

13/09/2019

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos três dias do mês de julho do
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Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos três dias do mês de julho do
ano dois mil e dezenove.
Desembargador Gilberto Giraldelli - Presidente.
Desembargador Sebastião Barbosa Farias - Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral.
Doutor Antônio Veloso Peleja Júnior - Juiz Membro.
Doutor Luís Aparecido Bortolussi Júnior - Juiz Membro.
Doutor Ricardo Gomes de Almeida - Juiz Membro.
Doutor Sebastião Monteiro da Costa Júnior - Juiz Membro.
BRENO ANTONIO SIRUGI GASPAROTO
Secretário Judiciário

ATOS DA PRESIDÊNCIA
PORTARIAS
PORTARIA Nº 288/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, em substituição,
usando das atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI e XXXIII, do Regimento Interno deste
Tribunal;
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 3.962/2019,
RESOLVE
Art. 1º Dispensar a servidora CARMEM RÉGIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, requisitada da Prefeitura
de Aripuanã, da função comissionada de Assistente I - FC-1, vinculada ao Cartório Eleitoral da 11ª
Zona - Aripuanã.
Art. 2º Designar o servidor MARCOS ANTÔNIO MOURA DE OLIVEIRA JÚNIOR, para a função
comissionada de Assistente I - FC-1, vinculada ao Cartório da 11ª Zona Eleitoral - Aripuanã.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 02 de julho de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 292/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Eletrônico nº 5288
/2016, resolve DEFERIR a terceira prorrogação da requisição do servidor RODRIGO CARLOS
EREGIPE FIGUEIREDO, ocupante do cargo de Técnico Administrativo, pertencente ao quadro de
pessoal da Secretaria de Estado de Fazenda, para prestar serviços no Cartório da 01ª Zona
Eleitoral - Cuiabá/MT, por mais 01(um) ano, com efeitos a partir do dia 11/08/2019, nos termos do
art. 30, XIII, do Código Eleitoral, art. 2º, § 1º, da Lei nº 6.999/1982, art. 5º, §4º e art. 6ª, caput, da
Resolução TSE nº 23.523/2017 e determinações constantes do Acórdão TCU nº 199/2011 Plenário, com a alteração dada pelo Acórdão TCU nº 1.551/2012 - Plenário.
Cuiabá-MT, 03 de julho de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 294/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Eletrônico nº 004.092
/2018, resolve deferir a primeira prorrogação da requisição do servidor OSVALDO SAKAMOTO,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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/2018, resolve deferir a primeira prorrogação da requisição do servidor OSVALDO SAKAMOTO,
ocupante do cargo de Técnico Judiciário junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para
continuar prestando serviços no Cartório da 39ª Zona Eleitoral de Cuiabá, por mais 01(um) ano,
com efeitos a partir do dia 30/08/2019, nos termos do art. art. 30, XIII, do Código Eleitoral, art. 2º,
§1º da Lei nº 6.999/1982, art. 5º, §4º da Resolução TSE nº 23.523/2017, art. 1º "caput", da
Resolução TRE nº 611/2009, alterada pela Resolução TRE nº 1.635/2015 e determinações
constantes do Acórdão TCU nº 199/2011 - Plenário, com a alteração dada pelo Acórdão TCU nº
1.551/2012 - Plenário.
Cuiabá-MT, 03 de julho de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 295/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Eletrônico nº 5591
/2018, resolve deferir a primeira prorrogação da requisição da servidora ROSELI DO CARMO
DIAS, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, pertencente ao quadro de servidores da
Prefeitura Municipal de Pedra Preta, para continuar prestando serviços no Cartório da 45ª Zona
Eleitoral de Pedra Preta/MT, por mais 01(um) ano, com efeitos a partir do dia 30/08/2019, nos
termos do art. 30, XIII, do Código Eleitoral, art. 2º, §1º da Lei nº 6.999/1982, art. 5º, §4º da
Resolução TSE nº 23.523/2017, art. 1º "caput", da Resolução TRE nº 611/2009, alterada pela
Resolução TRE nº 1.635/2015 e determinações constantes do Acórdão TCU nº 199/2011 Plenário, com a alteração dada pelo Acórdão TCU nº 1.551/2012 - Plenário.
Cuiabá-MT, 03 de julho de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 296/2019
Institui o programa "Academia de Liderança" no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das suas
atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO que a liderança organizacional é mecanismo que compõe a boa governança
institucional, e deve ser aprendida e aperfeiçoada em todos os níveis da instituição;
CONSIDERANDO que o desenvolvimento das várias formas de liderança institucional é essencial
para o cumprimento das metas da Justiça Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso;
CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 192/2014, que dispõe sobre a Política Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário;
CONSIDERANDO a Resolução TSE nº 22.572/2007, que dispõe sobre o Programa Permanente de
Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores da Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO recomendação contida no item 9.1.3 do Acórdão TCU Plenário nº 1.228/2015
no sentido de que o TRE-MT deve realizar "ações sistemáticas de desenvolvimento de gestores e
de potenciais líderes";
CONSIDERANDO a necessidade de incremento das ações previstas pela Portaria TRE-MT nº 162
/2016;
CONSIDERANDO o que consta do PAe nº 4043/2019,
RESOLVE
Art. 1º Instituir, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, o programa de educação
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Art. 1º Instituir, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, o programa de educação
corporativa "Academia de Liderança" com os seguintes objetivos:
I - Aperfeiçoar as competências, habilidades e atitudes necessárias à boa liderança organizacional
e à melhoria do desempenho;
II - Habilitar os servidores a exercer a liderança em diferentes contextos e posições, facilitando o
processo sucessório;
III - Melhorar o alinhamento da liderança organizacional com a estratégia do órgão;
IV - Fomentar a sinergia e o aprendizado organizacional a partir de contextos e cenários reais;
V - Valorizar o uso da instrutoria interna.
Parágrafo único. As trilhas e ações de aprendizagem devem abranger, gradualmente e de forma
contínua, as diversas dimensões onde o aperfeiçoamento da liderança organizacional é
necessário, incluindo o exercício da liderança na Secretaria do Tribunal, nas Zonas Eleitorais e nos
Conselhos de Governança.
Art. 2º O programa Academia de Liderança será coordenado pela Secretaria de Gestão de
Pessoas, que deverá apresentar os projetos das trilhas e das ações de aprendizagem.
Parágrafo único. Os temas específicos das ações de aprendizagem serão definidos em
consonância com o Planejamento Estratégico do Tribunal, as lacunas de competências
identificadas, as recomendações da auditoria interna, as recomendações e determinações dos
órgãos de controle externo, as políticas e programas estabelecidos pelas instâncias superiores e
as metas vigentes para o Tribunal.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 9 de julho de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 298/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo Eletrônico nº 6405
/2015, resolve DEFERIR a terceira prorrogação da requisição da servidora MARIA DAS GRAÇAS
BARATA POMPEU DE BARROS, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, pertencente ao quadro
de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para prestar serviços no Cartório da
51ª Zona Eleitoral - Cuiabá/MT, por mais 01(um) ano, com efeitos a partir do dia 04/07/2019,
convalidados os atos desde então, nos termos do art. 55 da Lei nº 9784/99, art. 30, XIII, do Código
Eleitoral, art. 2º, § 1º, da Lei nº 6.999/1982, art. 5º, §4º e art. 6ª, caput, da Resolução TSE nº 23.523
/2017 e determinações constantes do Acórdão TCU nº 199/2011 - Plenário, com a alteração dada
pelo Acórdão TCU nº 1.551/2012 - Plenário.
Cuiabá-MT, 09 de julho de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PROCESSO 0601401-43.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601401-43.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Jurista 2 - Ricardo Gomes de Almeida
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RELATOR: Jurista 2 - Ricardo Gomes de Almeida
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: ELEICAO 2018 DENIS ANTONIO MACIEL DEPUTADO ESTADUAL, DENIS
ANTONIO MACIEL Advogado do(a) REQUERENTE: THAYANE CAROLINA DA SILVA
MAGALHAES - MT24303
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, 11 de julho de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PROCESSO 0601081-90.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601081-90.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Jurista 2 - Ricardo Gomes de Almeida
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ELIANE SILVA RIBEIRO DEPUTADO ESTADUAL, ELIANE
SILVA RIBEIRO Advogados do(a) REQUERENTE: ELY MACHADO DA SILVA - MT9620/O,
AMANDA DA COSTA LIMA ROSA SILVA - MT15793/O, ROBELIA DA SILVA MENEZES MT23212/O, LUCIANO ROSA DA SILVA - MT7860/O, JOSE ANTONIO ROSA - MT005493
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), ficam intimados os interessados de que o processo
em referência foi incluído na pauta da sessão de julgamento que se realizará às 09:00 no Plenário
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, conforme dispõe o art. 60 do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de
2016).
Cuiabá, 11 de julho de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO - EDITAL N. 148/2019
Para conhecimento das partes e demais efeitos legais, publica-se a PAUTA DE JULGAMENTO da
Sessão Ordinária que se realizará às 9 horas, na Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso, após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme dispõe o art. 60
do RI/TRE/MT (art. 18 da Res. TSE nº 23.478, de 10 de maio de 2016):
1) PROCESSO Nº 8743 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 24.688/2018
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO ELEIÇÕES 2018 - 55ª ZONA ELEITORAL - CUIABÁ/MT
RECORRENTE(S): DIRETÓRIO MUNICIPAL DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO MDB
ADVOGADO(S): IVANILDO DE ALMEIDA - OAB: 25704/MT FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:
3.520/MT
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
2) PROCESSO Nº 6289 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 5.420/2019
ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ELEITORAL - EMBARGOS À
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ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ELEITORAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO - REFERENTE AO PROCESSO Nº 62-89.2015.6.11.0037 - EXECUÇÃO FISCAL 37ª ZONA ELEITORAL - CUIABÁ/MT
EMBARGANTE(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO(S): TÚLIO FIGUEIREDO PEIXOTO, RENATO SALDUNBIDES JARDIM , CARLOS
EDUARDO LATTERZA DE OLIVEIRA
EMBARGADO(S): DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA
ADVOGADO(S): FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB: 6.745/MT
ADVOGADA(S): FLÁVIA DE OLIVEIRA SANTOS VOLPATO - OAB: 9300/MT IRINA DE OLIVEIRA
SANTOS EMBOAVA - OAB: 12300/MT RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB: 13.511/MT YONY
SOLEY MOLIN - OAB: 9.242/MT
RELATOR: Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
3) PROCESSO Nº 48721 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 107.222/2016
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Cargo Vereador - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT - 25ª ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES
2016
RECORRENTE(S): PÁBOLA TARCILA DE ALMEIDA LEITE
ADVOGADO(S): JOSÉ ANTONIO ROSA - OAB: 5.493/MT ANDRÉ HENRIQUE BARBOSA DA
SILVEIRA - OAB: 15.333/MT
RELATOR: Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
4) PROCESSO Nº 63277 - CLASSE RE - PROTOCOLO Nº 108.910/2016
ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Cargo Vereador - VILA BELA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT - 25º ZONA ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016
RECORRENTE(S): MANOEL DURAN DA SILVA
ADVOGADO(S): JOSÉ ANTÔNIO ROSA - OAB: 5.493./MT ANDRÉ HENRIQUE BARBOSA DA
SILVEIRA - OAB: 15.333/MT
RELATOR: Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
5) PROCESSO PJE Nº 0601478-52.2018.6.11.0000 - CLASSE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CARGO - DEPUTADO FEDERAL ELEIÇÕES GERAIS 2018
REQUERENTE(S): SERYS MARLY SLHESSARENKO
Advogado(s): VILSON PEDRO NERY - 8015MT/O
RELATOR: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, aos onze dias do
mês de julho do ano de dois mil e dezenove.
ISAQUEU MAIA DO NASCIMENTO
Secretário Judiciário, em substituição

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600048-31.2019.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PETIÇÃO nº 0600048-31.2019.6.11.0000
REQUERENTE: DEM - DEMOCRATAS - DIRETÓRIO ESTADUAL DE MATO GROSSO
ADVOGADO: BRENO DE ALMEIDA CORREA - OAB/MT15802/O ADVOGADO: RICARDO
MORAES DE OLIVEIRA - OAB/MT12913/O ADVOGADO: BRUNO DEVESA CINTRA - OAB
/MT14230/O FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DECISÃO
Vistos.
O Diretório Regional do Partido Democratas (DEM/MT) interpôs Agravo Interno (ID 1170522) face
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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O Diretório Regional do Partido Democratas (DEM/MT) interpôs Agravo Interno (ID 1170522) face
à decisão monocrática desta Relatora (ID 1158222) que indeferiu a petição inicial e julgou extinto,
sem resolução de mérito, o presente Requerimento de Revisão de Sanção por Desaprovação de
Contas c/c Pedido Liminar de Tutela de Urgência (ID 1144172), proposto pelo DEM/MT com base
no art. 37, §5º da Lei nº 9.096/95 e art. 53 e seguintes da Res. TSE nº 23.546/2017. O pedido
deduzido visa rever a sanção de suspensão de repasse de recursos do Fundo Partidário, aplicada
pelo Acórdão TRE/MT nº 26.034, de 23/02/2017, proferido no bojo do Processo nº 14964.2012.6.11.0000 (Prestação de Contas Anual - DEM/MT - Exercício 2011).
Sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão terminativa, ora agravada, interpretou
erroneamente o dispositivo da Lei dos Partidos Políticos, negando-lhe vigência e tirando-lhe a
eficácia. Pugna o provimento do Agravo para que seja reformada, monocraticamente, a decisão,
dando seguimento ao processo de Revisão de Sanção (com análise da liminar vindicada) ou,
alternativamente, a submissão do presente recurso ao Pleno deste Regional.
Relatei. Decido.
De fato, este Egrégio Tribunal tem admitido a propositura de Pedidos de Revisão da sanção de
suspensão do repasse de recursos do Fundo Partidário, aplicada a agremiações políticas em
prestações de contas anuais, mesmo que transitadas em julgado, com base no art. 37, §5º da Lei
nº 9.096/95 e art. 53 e seguintes da Res. TSE nº 23.546/2017, tanto nos casos de contas julgadas
como não prestadas como nos casos de contas desaprovadas (como se deu com o DEM/MT,
exercício financeiro 2011).
Indeferir o pedido ab initio, da maneira como feito, acabou por tolher o direito da parte Requerente
em ver a sua demanda analisada pelo órgão técnico (CCIA-TRE/MT), pela Douta PRE e pelo
Plenário deste Sodalício.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 117, §3º do Regimento Interno do TRE/MT,
RECONSIDERO monocraticamente a decisão constante no ID 1158222 para receber a petição
inicial do presente Pedido de Revisão de Sanção por Desaprovação de Contas Anuais, proposto
pelo DEM/MT, referente às contas da agremiação, exercício 2011.
Outrossim, tendo em vista o perigo de dano decorrente da demora na apreciação final do pedido
de Revisão (lembre-se que o partido, há bastante tempo, está sem receber recursos do Fundo
Partidário), aliado a alta probabilidade do argumento invocado (este Tribunal tem entendido,
recentemente, como perfeitamente identificados os recursos recebidos por diretórios estaduais,
quando oriundos de doações de outra agremiação também identificada), CONCEDO a tutela de
urgência pleiteada para AFASTAR, por ora, a incidência da suspensão de repasse de cotas do
Fundo Partidário, aplicada no item 3 do Acórdão TRE/MT nº 26.034, de 23 de fevereiro de 2017.
À Secretaria Judiciária para publicar a presente decisão no DJE-TRE/MT e expedir ofícios aos
órgãos discriminados no inciso I do §2º do art. 57 da Res. TSE nº 23.546/2017, instruindo-os com
cópia desta.
Após, à CCIA para manifestação, na forma da Res. TSE nº 23.546/2017.
Depois, direto, à Douta PRE.
Então, voltem conclusos.
Cuiabá/MT 10 de julho de 2019.
Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES Relatora

PROCESSO 0600221-55.2019.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PETIÇÃO nº 0600221-55.2019.6.11.0000
REQUERENTE: PODEMOS - MATO GROSSO - MT - ESTADUAL ADVOGADO: TULIANE
PATRICE FRANCHI BARROS - OAB/MT14517 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Vistos.
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. 2961

Cuiabá, sexta-feira, 12 de julho de 2019

9

Vistos.
De fato, o objeto deste requerimento coincide com o pedido formulado por intermédio do PJE nº
0600220-70.2019, qual seja, a expedição de certidão de regularidade referente à prestação de
contas de campanha de 2012, do Podemos-MT.
Em face do exposto, tendo em vista a manifestação do partido requerente (Id. 1727572) e
considerando que os pedidos são idênticos, bem como, não figura parte ex-adversa neste feito,
com fulcro no art. 485, V, do CPC, julgo extinto o pedido formulado pelo Diretório Estadual do
Podemos MT.
Comunique-se ao partido requerente.
Após, arquive-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente

PROCESSO 0601257-69.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601257-69.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 PEDRO PATOCINO RODRIGUES SILVA DEPUTADO
ESTADUAL REQUERENTE: PEDRO PATOCINO RODRIGUES SILVA ADVOGADO: JONATAS
PEIXOTO LOPES - OAB/MT20920 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Com fundamento no que dispõe o art. 72, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, intime-se o
requerente para que, no prazo improrrogável de 3 (três) dias, atenda às diligências solicitadas no
relatório da unidade técnica (ID n. 1829272), sob pena de preclusão.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, as presentes contas devem ser enviadas a
Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria CCIA para emissão de parecer conclusivo (art. 72,
§3º da Resolução TSE n° 23.553/2017).
P.R.I. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 11 de julho de 2019.
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO Relator(a)

PROCESSO 0601408-35.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601408-35.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JULIANA FERREIRA LOBO DOS SANTOS DEPUTADO
FEDERAL ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
REQUERENTE: JULIANA FERREIRA LOBO DOS SANTOS ADVOGADO: PAULO AUGUSTO
FERNANDES FORTES - OAB/MG131667 ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE
MAGALHAES - OAB/MG139537 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Na forma do art. 72, §1º da Res. TSE nº 23.553/2017, intime-se a candidata, por meio dos seus
advogados (DJE-TRE/MT), para que se manifesta sobre o Relatório Preliminar para Expedição de
Diligências (Id 1829222), no prazo de 03 (três) dias.
Decorrido o interregno, certifique-se.
Após, diretamente, à CCIA-TRE/MT.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2019.
Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES Relatora

PROCESSO 0601469-90.2018.6.11.0000
REFERÊNCIA TRE-MT: PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0601469-90.2018.6.11.0000
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO DEPUTADO
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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REQUERENTE: ELEICAO 2018 MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO DEPUTADO
ESTADUAL REQUERENTE: MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO ADVOGADO: DIEGO
LUCAS BECKER ROSA - OAB/MT24320/O ADVOGADO: DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB/MT25273 FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral
DESPACHO
Na forma do art. 72, §1º da Res. TSE nº 23.553/2017, intime-se a candidata, por meio dos seus
advogados (DJE-TRE/MT), para que se manifesta sobre o Relatório Preliminar para Expedição de
Diligências (Id 1830122), no prazo de 03 (três) dias.
Decorrido o interregno, certifique-se.
Após, diretamente, à CCIA-TRE/MT.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2019.
Doutora VANESSA CURTI PERENHA GASQUES Relatora

ATOS DA 3ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 20/2019
O Excelentíssimo Senhor DR RICARDO NICOLINO DE CASTRO, Juiz da 3ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que se
encontra disponível em Cartório, em cumprimento ao art. 71, IV c/c 77, II, ambos do Código
Eleitoral, a relação de inscrições eleitorais cancelados por registro de falecimento, no âmbito deste
Juízo, no mês de junho de 2019, para eventual contestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
E, para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi expedido o presente Edital, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso pelo prazo de 10 (dez) dias.
Dado e passado nesta cidade de Rosário Oeste, no primeiro dia do mês de julho do ano de dois
mil e dezenove. Eu, _____, Adriano Pereira Bueno, Chefe de Cartório, digitei e subscrevi, com
fundamento na Portaria n.° 02/2015/3ªZE/MT.
ADRIANO PEREIRA BUENO
Chefe de Cartório

ATOS DA 7ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
INQUÉRITO Nº 84-14.2013.6.11.0007
Protocolo nº 7.100.011/2013
Suspeito: JUVIANO LINCOLN
Advogado: Benedita Rosalina Pereira, OAB/MT 3380
Suspeito: EDER BATISTONI
Suspeito: EUCLIDES EURICO DAS NEVES
Vítima: AMARILDO ANTONIO MONTEIRO
Advogado: Pérsio Oliveira Landim, OAB/MT 12295
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.
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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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.
Diamantino/MT, 17 de junho de 2019.
RAUL LARA LEITE
Juiz Eleitoral

ATOS DA 8ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PC-ELEIÇÕES 2018-PARA IMPUGNAÇÃO
EDITAL Nº 52/2019
A Excelentíssima Juíza da 8ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Dra. Marina Carlos França, no uso de
suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que o
diretório ou comissão provisória do partido político abaixo indicado apresentou prestação de contas
de campanha referente às Eleições 2018, podendo o Ministério Público, partido político, candidato
ou coligação ou qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste
edital, apresentar impugnação a ser formulada em petição fundamentada dirigida a esse juízo,
relatando fatos e indicando "provas, indícios e circunstâncias", conforme determina o art. 59, § 1º
da Resolução TSE 23.553/2017.
PROCESSSO
134-61.2018.6.11.0008

PARTIDO/MUNICÍPIO

RESPONSÁVEIS

Partido Socialista Brasileiro-

Jaquelina Soares Pires-Presidente

PSB de Ponte Branca/MT

Silvair Rodrigues de Resende-Tesoureiro

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar desconhecimento,
foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT.
Dado e passado nesta cidade de Alto Araguaia/MT, na data de 10 de julho de 2019. Eu, Rita de
Cássia Martins, Analista Judiciário, digitei e conferi a presente, subscrevendo-a com base na
Portaria n.º 1/2013/ZE08.
RITA DE CASSIA MARTINS
Analista Judiciário

PC-EXERCÍCIO 2018-PARA IMPUGNAÇÃO
EDITAL Nº 51/2019
A Excelentíssima Juíza da 8ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que o
diretório ou comissão provisória do partido político abaixo indicado apresentou DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS referente ao exercício de 2018, podendo
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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AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS referente ao exercício de 2018, podendo
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste edital, apresentar
impugnação por meio de petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no período de 01/01
/2018 a 31/12/2018 (art. 45, inciso I da Resolução TSE nº 23.546/2017):
PROCESSSO
50-26.2019.6.11.0008

PARTIDO/MUNICÍPIO

RESPONSÁVEIS

PSDB-ALTO ARAGUAIA

Sílvio Maia de Almeida-presidente

/MT

Gleice Alves Silva-tesoureira

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar desconhecimento,
foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT.
Dado e passado nesta cidade de Alto Araguaia/MT, na data de 10 de julho de 2019. Eu, Rita de
Cássia Martins, Analista Judiciário, digitei e conferi o presente, subscrevendo-o com base na
Portaria n.º 1/2013/ZE08.
RITA DE CASSIA MARTINS
Analista Judiciário

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO: 138-61. 2019.6.11.0009
Classe: Petição de Regularização de Contas de Partido Político
Requerente: Partido Democráico Trabalhista - PDT
Município: Pontal do Araguaia
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Trata-se de Prestação de Contas de Partido Político referente ao exercício financeiro de 2018.
Esta unidade técnica procedeu ao exame dos documentos entregues, nos moldes prescritos no art.
45 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, manifestando abaixo:
Artigo 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, para
apresentação no prazo de 3 (três) dias de

Publicação do Edital nº 78/2019, no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, edição nº 2952
/2019, fl. 08;
Certidão de ausência de impugnação - fl. 09.

impugnação pelos interessados;
Declaração que o partido não possui conta
II - A juntada dos extratos bancários que
tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral,
na forma do § 3º do art. 6º desta resolução;

ativa Fl.05.
Informações

retiradas

do

Sistema

de

Prestação de Contas Anual, acerca da conta
bancária do requerente, à fl. 10.

III - A colheita e certificação das informações
obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral
sobre a eventual emissão de recibos de

Certidão de fl. 09.

doação e registros de repasse ou distribuição
de recursos do Fundo Partidário;
Diante do exposto, com fundamento no resultado dos exames ora relatados e nos termos 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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Diante do exposto, com fundamento no resultado dos exames ora relatados e nos termos da
Resolução TSE n.º 23.546/2017, art. 60, manifestamos pela aceitação da declaração da ausência
de movimentação de recursos e consequente regularização da prestação de contas do partido PDT
, antes julgada Como Não Prestadas, conforme decisão com trânsito em julgado constante nos
autos: 101-34.2019.6.11.0009, para recebimento de cotas do fundo partidário.
Barra do Garças/MT, 09 de julho de 2019.
BETHÂNIA NUNES FERREIRA
Servidor Requisitado

PROCESSO: 139-46. 2019.6.11.0009
Classe: Petição de Regularização de Contas de Partido Político
Requerente: Partido Democráico Trabalhista - PDT
Município: Pontal do Araguaia
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Trata-se de Prestação de Contas de Partido Político referente ao exercício financeiro de 2017.
Esta unidade técnica procedeu ao exame dos documentos entregues, nos moldes prescritos no art.
45 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, manifestando abaixo:
Artigo 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, para
apresentação no prazo de 3 (três) dias de

Publicação do Edital nº 79/2019, no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, edição nº 2952
/2019, fl. 09;
Certidão de ausência de impugnação - fl. 10.

impugnação pelos interessados;
Declaração que o partido não possui conta
II - A juntada dos extratos bancários que
tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral,
na forma do § 3º do art. 6º desta resolução;

ativa fl.04/06.
Informações

retiradas

do

Sistema

de

Prestação de Contas Anual, acerca da conta
bancária do requerente, à fl. 11.

III - A colheita e certificação das informações
obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral
sobre a eventual emissão de recibos de

Certidão de fl. 10.

doação e registros de repasse ou distribuição
de recursos do Fundo Partidário;
Diante do exposto, com fundamento no resultado dos exames ora relatados e nos termos da
Resolução TSE n.º 23.546/2017, art. 60, manifestamos pela aceitação da declaração da ausência
de movimentação de recursos e consequente regularização da prestação de contas do partido PDT
, para recebimento de cotas do fundo partidário.
Barra do Garças/MT, 11 de julho de 2019.
BETHÂNIA NUNES FERREIRA
Servidor Requisitado

ATOS DA 11ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA Nº 12/2019/11ªZE/MT

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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PORTARIA Nº 12/2019/11ªZE/MT
Substitui servidor para auxiliar nas atividades do Posto Eleitoral de Colniza-MT.
O Doutor DANTE RODRIGO ARANHA da silva, MMª. Juiz da 11ª Zona Eleitoral do Estado de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei etc.
CONSIDERANDO a Resolução TRE/MT nº 330/1994, que regulamenta o funcionamento de Postos
Eleitorais, bem como a PORTARIA Nº 09/2019/11ªZE/MT, que nomeou o Sr. WESLEY DE
OLIVEIRA PEGO como auxiliar do Chefe do Posto Eleitoral de Colniza-MT;
CONSIDERANDO que o Sr. WESLEY DE OLIVEIRA PEGO solicitou o seu retorno para o órgão de
origem - Prefeitura Municipal de Colniza;
CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de o Posto Eleitoral de Colniza dispor de mais de um
servidor, tendo em vista a proximidade do início da biometria ordinária ou revisão biométrica
obrigatória naquela urbe e, também, para garantir o usufruto dos direitos às férias e às licenças,
constitucionalmente previstos, pela Chefe do Posto Eleitoral de Colniza, sem acarretar prejuízos ao
eleitorado com o fechamento do referido Posto;
CONSIDERANDO que o servidor efetivo indicado pela Prefeitura de Colniza, SR. ILSON CASTRO
DE PALMA, para auxiliar a Chefe do Posto Eleitoral preenche os requisitos previstos no art. 1º, §
3º, da Resolução TRE-MT nº 330/1994;
CONSIDERANDO o decido no PAE nº 2676/2019, pela Coordenaria de Pessoal do TRE-MT, que
ponderou "pela designação de servidor(a), a ser indicado(a), para auxiliar no Posto Eleitoral do
Município de Colniza-MT" desde que observada a documentação necessária e preenchimento dos
requisitos previamente à expedição de portaria de designação (documentos que serão enviados ao
TRE-MT);
RESOLVE:
Art. 1º. DISPENSAR o servidor ocupante de cargo efetivo do município de Colniza/MT, Sr.
WESLEY DE OLIVEIRA PEGO, das funções de Auxiliar do Chefe do Posto Eleitoral de Colniza-MT.
Art. 2º. DESIGNAR o servidor ocupante de cargo efetivo do município de Colniza/MT, Sr. ILSON
CASTRO DE PALMA - Auxiliar de Serviços Gerais, para exercer as funções de Auxiliar do Chefe
do Posto Eleitoral de Colniza-MT.
Art. 3º. Fica o servidor acima designado autorizado a substituir a Chefe do Posto nas ausências e
eventuais impedimentos.
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura, revogando-se as disposições em
contrário.
Art. 5º. Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral (DJE/TRE/MT).
Remeta-se cópia ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, acompanhada de documentos
necessários, para homologação e consequente anotações e registros necessários.
Aripuanã-MT, 11 de julho de 2019.
DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA
Juiz Eleitoral, em substituição

ATOS DA 14ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
PROCESSO Nº 23-25.2019.6.11.0014
Execução Fiscal
Exequente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
Executado: MARIA MARGARIDA CUNHA SIQUEIRA
Advogado(a) Alessandra Siqueira da Silva (OAB/MT 6120)
Vistos.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Vistos.
Considerando o contido no "espelho" do cadastro nacional de eleitores à fl. 95, constata-se a falta
de lançamento de existência de multa eleitoral para a inscrição eleitoral pertencente a executada, e
tendo em vista a obrigatoriedade dos dados do cadastro nacional refletirem a realidade jurídica da
eleitora, é de se reconhecer a necessidade da atualização do sistema.
Assim, determino o imediato lançamento do Código ASE 264 - Multa Eleitoral para a inscrição
eleitoral nº 0042.3523.1813, pertencente a executada, assim como o correspondente lançamento
da multa no Livro de Registro de Multas Eleitorais.
Após, determino a remessa dos autos a Procuradoria da Fazenda Nacional para ciência e
manifestação quanto ao prosseguimento do feito.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Jaciara/MT, 10 de julho de 2019.
LAURA DORILÊO CÂNDIDO
Juíza Eleitoral

ATOS DA 15ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO: 130-03.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - ALTO BOA VISTA/MT
ADVOGADA: VIVIANE CECCATTO OAB/MT 16.964
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições gerais de 2018 pelo órgão partidário indicado em
epígrafe.
O órgão partidário apresentou as contas em petição às fls.10-34.
Nas fl. 37-38 consta parecer preliminar do órgão técnico da Justiça Eleitoral manifestando-se pela
ausência de extratos bancários na prestação apresentada. Em petição apresentada à fl. 39, o
órgão partidário informou que "o Partido não procedeu a abertura da conta corrente para as
Eleições de 2018".
Logo após, o órgão técnico da Justiça Eleitoral, em parecer às fls.40/40-v, se manifestou pela
desaprovação das contas em apreço e, à fl.43-44, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no
mesmo sentido.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não se procedeu à abertura de conta bancária para as
movimentações referentes à campanha eleitoral de 2018. Com efeito, o art.10 da Resolução TSE
n° 23.553/2017 é claro ao estabelecer a obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica.
É certo que a sua ausência impede a regular análise das movimentações financeiras de campanha
eleitoral, vício este capaz de ensejar a desaprovação das contas
Nesse sentido é o parecer ministerial.
Isto posto, com arrimo no Artigo 77, II, a da Resolução TSE 23.553/2017, JULGO
DESAPROVADAS as presentes contas, e aplico ao órgão partidário respectivo a sanção
consistente na a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário pelo período de 4
(quatro) meses, conforme o art. 77 §4° e 6° da Resolução TSE 23.553/2017.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 131-85.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - ALTO BOA VISTA/MT
ADVOGADO: JOSÉ GENILSON BRAYNER OAB/MT 35.137
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições gerais de 2018 pelo órgão partidário indicado em
epígrafe.
O órgão partidário apresentou as contas em petição às fls.10-37.
Nas fl. 40/40-v consta parecer preliminar do órgão técnico da Justiça Eleitoral manifestando-se
pela ausência de extratos bancários na prestação apresentada. Em petição apresentada à fl. 41, o
órgão partidário informou que "o Partido não procedeu a abertura da conta corrente para as
Eleições de 2018".
Logo após, o órgão técnico da Justiça Eleitoral, em parecer às fls.42/42-v, se manifestou pela
desaprovação das contas em apreço e, à fl.45-46, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no
mesmo sentido.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não se procedeu à abertura de conta bancária para as
movimentações referentes à campanha eleitoral de 2018. Com efeito, o art.10 da Resolução TSE
n° 23.553/2017 é claro ao estabelecer a obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica.
É certo que a sua ausência impede a regular análise das movimentações financeiras de campanha
eleitoral, vício este capaz de ensejar a desaprovação das contas
Nesse sentido é o parecer ministerial.
Isto posto, com arrimo no Artigo 77, II, a da Resolução TSE 23.553/2017, JULGO
DESAPROVADAS as presentes contas, e aplico ao órgão partidário respectivo a sanção
consistente na a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário pelo período de 4
(quatro) meses, conforme o art. 77 §4° e 6° da Resolução TSE 23.553/2017.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 18-34.2018.6.11.0015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2017
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- NOVO SANTO ANTÔNIO/MT
ADVOGADA - EMÍLIA BORGES DE SÁ - OAB/MT 22.134-B
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2017 pelo órgão partidário indicado em epígrafe.
A prestação de contas foi apresentada em petição às fls.11-13, com certidão de publicação de
edital de recebimento da prestação de contas às fls.14-15.
Ato contínuo, foram encartadas informações referentes à distribuição de recursos do fundo
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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Ato contínuo, foram encartadas informações referentes à distribuição de recursos do fundo
partidário e SPCA.
Logo após, consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas, com manifestação do Ministério Público Eleitoral
no mesmo sentido.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora analisadas.
Não se pode olvidar, ademais, que o órgão técnico de análise se manifestou pela aprovação das
presentes contas, com idêntica manifestação pelo Ministério Público.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada, não
havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII, "a" da Resolução TSE 23.546/2017, APROVO AS
CONTAS ora analisadas.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT, bem como via postal ao
dirigente partidário.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 22-71.2018.6.11.0015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2017
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- NOVO SANTO ANTÔNIO/MT
ADVOGADA - EMÍLIA BORGES DE SÁ - OAB/MT 22.134-B
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2017 pelo órgão partidário indicado em epígrafe.
A prestação de contas foi apresentada em petição às fls.11-13, com certidão de publicação de
edital de recebimento da prestação de contas às fls.14-15.
Ato contínuo, foram encartadas informações referentes à distribuição de recursos do fundo
partidário e SPCA.
Logo após, consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas, com manifestação do Ministério Público Eleitoral
no mesmo sentido.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora analisadas.
Não se pode olvidar, ademais, que o órgão técnico de análise se manifestou pela aprovação das
presentes contas, com idêntica manifestação pelo Ministério Público.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada, não
havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII, "a" da Resolução TSE 23.546/2017, APROVO AS
CONTAS ora analisadas.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT, bem como via postal ao
dirigente partidário.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 23-22.2019.6.11.0015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2018
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - ALTO BOA VISTA/MT
ADVOGADO - MARCELO JOVENTINO COELHO - OAB/MT 5.950-A
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2018 pelo órgão partidário indicado em epígrafe.
A prestação de contas foi apresentada em petição às fls.5-7, com certidão de publicação de edital
de recebimento da prestação de contas à fl.9 e procuração juntada à fl. 10.
Ato contínuo, foram encartadas informações referentes à distribuição de recursos do fundo
partidário e SPCA.
Logo após, consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas, com manifestação do Ministério Público Eleitoral
no mesmo sentido.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora analisadas.
Não se pode olvidar, ademais, que o órgão técnico de análise se manifestou pela aprovação das
presentes contas, com idêntica manifestação pelo Ministério Público.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada, não
havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII, "a" da Resolução TSE 23.546/2017, APROVO AS
CONTAS ora analisadas.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT, bem como via postal ao
dirigente partidário.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 98-95.2018.6.11.0015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016
INTERESSADO: DEMOCRATAS - NOVO SANTO ANTÔNIO/MT
ADVOGADOS: DANILO SCHEMBEK SOUZA OAB/MT 19.907/O; GLÓRIA RIBEIRO DIAS SÃO
JOSÉ OAB/MT 20.220/O;
Vistos.
Trata-se de processo de regularização de contas não prestadas referente à arrecadação e
aplicação de recursos financeiros durante o exercício financeiro de 2016 pelo órgão do
Democratas de Novo Santo Antônio/MT.
A prestação de contas foi apresentada em petição às fls.02-05.
Nas fls.09-10 consta certidão de publicação de edital de recebimento das contas.
Ato contínuo, nas fls.11-13 foram encartadas informações referentes à distribuição de recursos 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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Ato contínuo, nas fls.11-13 foram encartadas informações referentes à distribuição de recursos do
fundo partidário e SPCA.
Na fl. 14 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se manifesta
pela aprovação das presentes contas, com manifestação do Ministério Público Eleitoral no mesmo
sentido na fl.16.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora analisadas.
Não se pode olvidar, ademais, que o órgão técnico de análise se manifestou pela aprovação com
ressalva das presentes contas, assim como o Ministério Público.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada, não
havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 46, I da Resolução TSE 23.546/2017, APROVO AS CONTAS ora
analisadas.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT, bem como via postal ao
dirigente partidário.
Transitada em julgado, encaminhe-se ao E.TRE/MT informação referente ao julgamento deste
feito, com vistas à retirada de eventual suspensão da anotação do órgão partidário devido à não
prestação das contas decidida no bojo do processo n°20-38.2017.6.11.0015, conforme os ditames
do art.59 da Resolução 23.546/2017.
Por fim, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 34-51.2019.6.11.0015
INTERESSADO: PODEMOS - LUCIARA/MT
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2018 pelo órgão partidário indicado em epígrafe.
Regularmente intimado para prestar contas (fl.04-05), o dirigente do partido quedou-se inerte.
Na fl. 11 consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante opina
pela não prestação das contas em apreço.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário, regularmente notificado, não apresentou
as prestações de contas referentes ao exercício de 2018.
Nesse sentido é o parecer ministerial.
Isto posto, com arrimo no Artigo 46, IV da Resolução TSE 23.464/2015, JULGO NÃO PRESTADAS
as presentes contas, e aplico ao órgão partidário respectivo a sanção consistente na perda do
direito ao recebimento de futuras cotas do Fundo Partidário, enquanto permanecer a
inadimplência, conforme o art.48 da Resolução TSE 23.546/2017.
Deixo de aplicar a sanção de suspensão do registro/anotação do órgão partidário prevista no art.48
§2° da Resolução TSE 23.546/2017 em virtude da decisão liminar proferida na ADI 6032 aos 16
de maio de 2019, uma vez que, conforme interpretação conforme à Constituição dada ao
dispositivo naquela decisão, tal sanção só pode ser aplicada procedimento próprio com tal
finalidade, nos termos e no rito do art.28 da lei 9.096/95.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional 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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Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 38-88.2019.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - LUCIARA/MT
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2018 pelo órgão partidário indicado em epígrafe.
Regularmente intimado para prestar contas (fl.04-05), o dirigente do partido quedou-se inerte.
Na fl. 11consta a manifestação do Ministério Público Eleitoral, na qual o seu representante opina
pela não prestação das contas em apreço.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que o órgão partidário, regularmente notificado, não apresentou
as prestações de contas referentes ao exercício de 2018.
Nesse sentido é o parecer ministerial.
Isto posto, com arrimo no Artigo 46, IV da Resolução TSE 23.464/2015, JULGO NÃO PRESTADAS
as presentes contas, e aplico ao órgão partidário respectivo a sanção consistente na perda do
direito ao recebimento de futuras cotas do Fundo Partidário, enquanto permanecer a
inadimplência, conforme o art.48 da Resolução TSE 23.546/2017.
Deixo de aplicar a sanção de suspensão do registro/anotação do órgão partidário prevista no art.48
§2° da Resolução TSE 23.546/2017 em virtude da decisão liminar proferida na ADI 6032 aos 16
de maio de 2019, uma vez que, conforme interpretação conforme à Constituição dada ao
dispositivo naquela decisão, tal sanção só pode ser aplicada procedimento próprio com tal
finalidade, nos termos e no rito do art.28 da lei 9.096/95.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 4-16.2019.6.11.0015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - LUCIARA/MT
ADVOGADOS: DANILO SCHEMBEK SOUZA OAB/MT 19.907/O; GLÓRIA RIBEIRO DIAS SÃO
JOSÉ OAB/MT 20.220/O;
Vistos.
Trata-se de processo de regularização de contas não prestadas referente à arrecadação e
aplicação de recursos financeiros durante o exercício financeiro de 2016 pelo órgão do Partido
Trabalhista Brasileiro de Luciara/MT.
A prestação de contas foi apresentada em petição às fls.02-05.
Nas fls.07-08 consta certidão de publicação de edital de recebimento das contas.
Ato contínuo, nas fls.09-12 foram encartadas informações referentes à distribuição de recursos 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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Ato contínuo, nas fls.09-12 foram encartadas informações referentes à distribuição de recursos do
fundo partidário e SPCA.
Nas fls. 14-15 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas, com manifestação do Ministério Público Eleitoral
no mesmo sentido na fl.17.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora analisadas.
Não se pode olvidar, ademais, que o órgão técnico de análise se manifestou pela aprovação com
ressalva das presentes contas, assim como o Ministério Público.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada, não
havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 46, I da Resolução TSE 23.546/2017, APROVO AS CONTAS ora
analisadas.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT, bem como via postal ao
dirigente partidário.
Transitada em julgado, encaminhe-se ao E.TRE/MT informação referente ao julgamento deste
feito, com vistas à retirada de eventual suspensão da anotação do órgão partidário devido à não
prestação das contas decidida no bojo do processo n°20-38.2017.6.11.0015, efetuem-se as
anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 46-02.2018.6.11.0015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2017
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
ADVOGADOS - ACÁCIO ALVES SOUZA OAB/MT 14.724-B; JARBAS COSTA BATISTA 24.731O; MÁRCIO CASTILHO DE MORAES OAB/MT 24.310-A;
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2017 pelo órgão partidário indicado em epígrafe.
A prestação de contas foi apresentada em petição às fls.10-12, com certidão de publicação de
edital de recebimento da prestação de contas às fls.13-14.
Ato contínuo, foram encartadas informações referentes à distribuição de recursos do fundo
partidário e SPCA.
Logo após, consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas, com manifestação do Ministério Público Eleitoral
no mesmo sentido.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora analisadas.
Não se pode olvidar, ademais, que o órgão técnico de análise se manifestou pela aprovação das
presentes contas, com idêntica manifestação pelo Ministério Público.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada, não
havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII, "a" da Resolução TSE 23.546/2017, APROVO AS
CONTAS ora analisadas.
Dê-se ciência ao 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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Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT, bem como via postal ao
dirigente partidário.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 59-64.2019.6.11.0015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2018
INTERESSADO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
ADVOGADO - MARCOS ANTÔNIO MIRANDA SOUSA - OAB/MT 10.296
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2018 pelo órgão partidário indicado em epígrafe.
A prestação de contas foi apresentada em petição às fls.5-8, com certidão de publicação de edital
de recebimento da prestação de contas às fls.10-11.
Ato contínuo, foram encartadas informações referentes à distribuição de recursos do fundo
partidário e SPCA.
Logo após, consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas, com manifestação do Ministério Público Eleitoral
no mesmo sentido.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora analisadas.
Não se pode olvidar, ademais, que o órgão técnico de análise se manifestou pela aprovação das
presentes contas, com idêntica manifestação pelo Ministério Público.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada, não
havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII, "a" da Resolução TSE 23.546/2017, APROVO AS
CONTAS ora analisadas.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT, bem como via postal ao
dirigente partidário.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 6-83.2019.6.11.0015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
INTERESSADO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - LUCIARA/MT
ADVOGADOS: DANILO SCHEMBEK SOUZA OAB/MT 19.907/O; GLÓRIA RIBEIRO DIAS SÃO
JOSÉ OAB/MT 20.220/O;
Vistos.

Trata-se de processo de regularização de contas não prestadas referente à arrecadação e
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Trata-se de processo de regularização de contas não prestadas referente à arrecadação e
aplicação de recursos financeiros durante o exercício financeiro de 2016 pelo órgão partidário
indicado em epígrafe
A prestação de contas foi apresentada em petição às fls.02-05.
Nas fls.08-09 consta certidão de publicação de edital de recebimento das contas.
Ato contínuo, nas fls.10-12 foram encartadas informações referentes à distribuição de recursos do
fundo partidário e SPCA.
Nas fls. 13-14 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas, com manifestação do Ministério Público Eleitoral
no mesmo sentido na fl.16.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora analisadas.
Não se pode olvidar, ademais, que o órgão técnico de análise se manifestou pela aprovação com
ressalva das presentes contas, assim como o Ministério Público.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada, não
havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 46, I da Resolução TSE 23.546/2017, APROVO AS CONTAS ora
analisadas.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT, bem como via postal ao
dirigente partidário.
Transitada em julgado, encaminhe-se ao E.TRE/MT informação referente ao julgamento deste
feito, com vistas à retirada de eventual suspensão da anotação do órgão partidário devido à não
prestação das contas decidida no bojo do processo n°20-38.2017.6.11.0015, conforme os ditames
do art.59 da Resolução 23.546/2017.
Por fim, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 64-86.2019.6.11.0015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2018
INTERESSADO: PODEMOS- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
ADVOGADA - TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - OAB/MT 14.517
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2018 pelo órgão partidário indicado em epígrafe.
A prestação de contas foi apresentada em petição às fls.5-8, com certidão de publicação de edital
de recebimento da prestação de contas às fls.9-11.
Ato contínuo, foram encartadas informações referentes à distribuição de recursos do fundo
partidário e SPCA.
Logo após, consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas, com manifestação do Ministério Público Eleitoral
no mesmo sentido.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora analisadas.
Não se pode olvidar, ademais, que o órgão técnico de análise se manifestou pela aprovação das
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Não se pode olvidar, ademais, que o órgão técnico de análise se manifestou pela aprovação das
presentes contas, com idêntica manifestação pelo Ministério Público.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada, não
havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII, "a" da Resolução TSE 23.546/2017, APROVO AS
CONTAS ora analisadas.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT, bem como via postal ao
dirigente partidário.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 70-93.2019.6.11.0015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2018
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
ADVOGADOS - ACÁCIO ALVES SOUZA OAB/MT 14.724-B; JARBAS COSTA BATISTA 24.731O; MÁRCIO CASTILHO DE MORAES OAB/MT 24.310-A;
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2018 pelo órgão partidário indicado em epígrafe.
A prestação de contas foi apresentada em petição às fls.5-7, com certidão de publicação de edital
de recebimento da prestação de contas às fls.8-10.
Ato contínuo, foram encartadas informações referentes à distribuição de recursos do fundo
partidário e SPCA.
Logo após, consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas, com manifestação do Ministério Público Eleitoral
no mesmo sentido.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora analisadas.
Não se pode olvidar, ademais, que o órgão técnico de análise se manifestou pela aprovação das
presentes contas, com idêntica manifestação pelo Ministério Público.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada, não
havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII, "a" da Resolução TSE 23.546/2017, APROVO AS
CONTAS ora analisadas.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT, bem como via postal ao
dirigente partidário.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 114-49.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/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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INTERESSADO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
ADVOGADA: GLÓRIA RIBEIRO DIAS SÃO JOSÉ OAB 20.220/O
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante a campanha das eleições gerais de 2018 pelo órgão partidário indicado em
epígrafe.
O órgão partidário apresentou as contas em petição às fls.10-38.
Nas fl. 41-42 consta parecer preliminar do órgão técnico da Justiça Eleitoral manifestando-se pela
ausência de extratos bancários na prestação apresentada. Em petição apresentada à fl. 43, o
órgão partidário informou que "o Partido não procedeu a abertura da conta corrente para as
Eleições de 2018".
Logo após, o órgão técnico da Justiça Eleitoral, em parecer às fls.44/44-v, se manifestou pela
desaprovação das contas em apreço e, à fl.47-48, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no
mesmo sentido.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não se procedeu à abertura de conta bancária para as
movimentações referentes à campanha eleitoral de 2018. Com efeito, o art.10 da Resolução TSE
n° 23.553/2017 é claro ao estabelecer a obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica.
É certo que a sua ausência impede a regular análise das movimentações financeiras de campanha
eleitoral, vício este capaz de ensejar a desaprovação das contas
Nesse sentido é o parecer ministerial.
Isto posto, com arrimo no Artigo 77, II, a da Resolução TSE 23.553/2017, JULGO
DESAPROVADAS as presentes contas, e aplico ao órgão partidário respectivo a sanção
consistente na a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário pelo período de 4
(quatro) meses, conforme o art. 77 §4° e 6° da Resolução TSE 23.553/2017.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019.
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 101-50.2018.6.11.0015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - LUCIARA/MT
ADVOGADA: DANIELA CAETANO DE BRITO OAB/MT 9.880;
Vistos.
Trata-se de processo de regularização de contas não prestadas referente à arrecadação e
aplicação de recursos financeiros durante o exercício financeiro de 2017 pelo órgão partidário
indicado em epígrafe.
A prestação de contas foi apresentada em petição às fls.02-05.
Nas fls.08-09 consta certidão de publicação de edital de recebimento das contas.
Ato contínuo, nas fls.10-12 foram encartadas informações referentes à distribuição de recursos do
fundo partidário e SPCA.
Nas fls. 13-14 consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas, com manifestação do Ministério Público Eleitoral
no mesmo sentido na fl.16.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
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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É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora analisadas.
Não se pode olvidar, ademais, que o órgão técnico de análise se manifestou pela aprovação com
ressalva das presentes contas, assim como o Ministério Público.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada, não
havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 46, I da Resolução TSE 23.546/2017, APROVO AS CONTAS ora
analisadas.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT, bem como via postal ao
dirigente partidário.
Transitada em julgado, encaminhe-se ao E.TRE/MT informação referente ao julgamento deste
feito, com vistas à retirada de eventual suspensão da anotação do órgão partidário devido à não
prestação das contas decidida no bojo do processo n°20-38.2017.6.11.0015, conforme os ditames
do art.59 da Resolução 23.546/2017.
Por fim, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO: 24-41.2018.6.11.0015 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2017
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - NOVO SANTO ANTÔNIO/MT
ADVOGADA - EMÍLIA BORGES DE SÁ - OAB/MT 22.134-B
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros durante o exercício financeiro de 2017 pelo órgão partidário indicado em epígrafe.
A prestação de contas foi apresentada em petição às fls.11-21, com certidão de publicação de
edital de recebimento da prestação de contas às fls.22-23.
Ato contínuo, foram encartadas informações referentes à distribuição de recursos do fundo
partidário e SPCA.
Logo após, consta o parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral, em que se
manifesta pela aprovação das presentes contas, com manifestação do Ministério Público Eleitoral
no mesmo sentido.
É o que cumpria relatar. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer impugnação às contas ora analisadas.
Não se pode olvidar, ademais, que o órgão técnico de análise se manifestou pela aprovação das
presentes contas, com idêntica manifestação pelo Ministério Público.
Desta feita, chega-se à conclusão de que a legislação pertinente ao assunto foi observada, não
havendo que se falar em qualquer óbice que enseje a desaprovação das presentes contas.
Isto posto, com arrimo no Artigo 45, VIII, "a" da Resolução TSE 23.546/2017, APROVO AS
CONTAS ora analisadas.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o artigo 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE-MT, bem como via postal ao
dirigente partidário.
Transitada em julgado, efetuem-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho 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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São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

DESPACHOS
PROCESSO N° 1-32.2017.6.11.0015
Em vista da desnecessidade de quaisquer outras providências, DETERMINO o arquivamento do
presente expediente
São Félix do Araguaia, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO N° 10-57.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
ADVOGADO: MARCELO JOVENTINO COELHO OAB/MT 5950-A
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2018, apresentada pelo órgão partidário
indicado em epígrafe.
Com efeito, vislumbra-se que as presentes contas não foram apresentadas via SPCA, contrariando
o disposto no Art.29 c/c Art.67, parágrafo único da Resolução do E.TSE n° 23.546/2017.
Dito isso, com fulcro na aplicação analógica do art.30, I, "a" da Resolução do E.TSE n° 23.546
/2017, DETERMINO que a agremiação apresente as presentes contas através do sistema
específico no prazo de 3 (três) dias contados da intimação.
Após o transcurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO N° 119-71.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
/MT
ADVOGADO: ROGÉRIO CAETANO DE BRITO OAB/MT 16.581
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha, referente às eleições gerais de 2018, apresentada
pelo órgão partidário indicado em epígrafe.
Com efeito, vislumbra-se que as presentes contas não foram apresentadas via SPCE, contrariando
o disposto no Art.52 §3° da Resolução do E.TSE n° 23.553/2017.
Dito isso, com fulcro no art.72 §1° da Resolução do E.TSE n° 23.553/2017, DETERMINO que a
agremiação apresente as presentes contas através do sistema específico no prazo de 3 (três) dias
contados da intimação.
Após o transcurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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PROCESSO N° 126-63.2018.6.11.0015
INTERESSADO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - ALTO BOA VISTA/MT
ADVOGADO: FAGNER MOREIRA DA CUNHA OAB/MT 25.649
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha referente às eleições gerais de 2018, apresentada
pelo órgão partidário indicado em epígrafe.
Com fulcro no art.59 da Resolução 23.553/2017 do E.TSE, DETERMINO a expedição de edital de
recebimento da presente prestação de contas, publicação de edital e, caso não apresentada
impugnação no prazo legal, nos termos do Art.76 da referida resolução, deverá ser feita análise
técnica pela equipe do Cartório Eleitoral e vista ao Ministério Público, para emissão de parecer.
Após, tornem os autos conclusos.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO N° 14-60.2019.6.11.0015
INTERESSADO: DEMOCRATAS - ALTO BOA VISTA/MT
Vistos, etc.
Compulsando os autos, vislumbra-se que, embora regularmente notificada, a agremiação partidária
manteve-se inerte. Dito isso, com fulcro no art.30, "III" e seguintes da Resolução 23.546/2017,
DETERMINO a imediata suspensão de quotas do fundo partidário, a juntada dos extratos
bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral e 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.
Ato contínuo, abra-se vistas ao Ministério Público, para manifestação e, logo após, expedição de
edital, abrindo vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos
apresentados nos autos, no prazo de 3 (três) dias.
Após, tornem os autos conclusos.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO N° 15-45.2019.6.11.0015
INTERESSADO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - ALTO BOA VISTA/MT
Vistos, etc.
Compulsando os autos, vislumbra-se que, embora regularmente notificada, a agremiação partidária
manteve-se inerte. Dito isso, com fulcro no art.30, "III" e seguintes da Resolução 23.546/2017,
DETERMINO a imediata suspensão de quotas do fundo partidário, a juntada dos extratos
bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral e 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.

Ato contínuo, abra-se vistas ao Ministério Público, para manifestação e, logo após, expedição 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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Ato contínuo, abra-se vistas ao Ministério Público, para manifestação e, logo após, expedição de
edital, abrindo vista aos interessados para se manifestar sobre as informações e documentos
apresentados nos autos, no prazo de 3 (três) dias.
Após, tornem os autos conclusos.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia, 16 de maio de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO N° 16-64.2018.6.11.0015
INTERESSADO: SOLIDARIEDADE - LUCIARA/MT
Vistos, etc.
Em vista da cota ministerial à fl. 11-v, DETERMINO a baixa dos autos ao Cartório da 15ªZona
Eleitoral de Mato Grosso, para juntada de informação com os esclarecimentos solicitados pelo
parquet.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO N° 26-74.2019.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - ALTO BOA VISTA/MT
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de exercício financeiro de 2018, apresentada pelo órgão partidário
do Partido Social Liberal em Alto Boa Vista/MT.
Com fulcro no art.45 da Resolução 23.546/2017 do E.TSE, DETERMINO a expedição de edital de
recebimento da presente prestação de contas, a juntada dos extratos bancários que tenham sido
enviados para a Justiça Eleitoral, a análise técnica da serventia eleitoral da presente prestação de
contas e vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, tornem os autos conclusos.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO N° 75-18.2018.6.11.0015
INTERESSADO: PARTIDO VERDE - NOVO SANTO ANTÔNIO/MT
Vistos, etc.
Em vista do teor da certidão da fl.05, DETERMINO a baixa dos autos ao Cartório da 15ªZona
Eleitoral de Mato Grosso, para que a agremiação partidária seja notificada via oficial de justiça nos
endereços de seu presidente ou tesoureiro constantes dos respectivos cadastros eleitorais.
Ciência ao MP.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
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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JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROCESSO N° 82-10.2019.6.11.0015
INTERESSADO: GERALDO PEREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADA: DANIELA CAETANO DE BRITO OAB/MT 9.880
Vistos, etc.
Em vista do teor da certidão da chefia do Cartório da 15ª Zona Eleitoral, DETERMINO a juntada
aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, de mídia digital contendo o arquivo referente a presente
prestação de contas.
Ciência ao MP.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROTOCOLO N° 12.136/2019
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - ALTO BOA VISTA/MT
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas de exercício financeiro de 2017, apresentada pelo órgão partidário
do Partido Social Liberal em Alto Boa Vista/MT.
Ante a inexistência de processo em trâmite ou arquivado com tal objeto, DETERMINO a autuação
do presente feito como Prestação de Contas, bem como, com fulcro no art.45 da Resolução 23.546
/2017 do E.TSE, a expedição de edital, a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados
para a Justiça Eleitoral, a análise técnica da serventia eleitoral da presente prestação de contas e
vista ao Ministério Público Eleitoral.
Após, tornem os autos conclusos.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia/MT, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

PROTOCOLO N° 12177/2019
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
ADVOGADA: GLÓRIA RIBEIRO DIAS SÃO JOSÉ - OAB/MT 20.220
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016, apresentada pela
agremiação partidária indicada em epígrafe.
Considerando a existência de decisão judicial julgando as referidas contas não prestadas no
processo 61-34.2019.6.11.0015, com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas,
RECEBO a presente petição como requerimento de regularização, conforme preceitua a
Resolução TSE n°23.546/2017, art. 59 §1° e ss e DETERMINO que o presente feito seja
apensado à prestação de contas original, bem como a baixa dos autos ao Cartório Eleitoral, para
expedição de edital e elaboração de parecer.
Publique-se, registre-se e intime-se via Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral,
conforme determina o art. 19 da Resolução 1.846/2016 do TRE/MT.
São Félix do Araguaia, 10 de julho 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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São Félix do Araguaia, 10 de julho de 2019
JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
AUTOS Nº 36-80.2017.6.11.0018
Natureza: Ap
Autor: Ministério Público Eleitoral de Mirassol D'Oeste
Réu: Flávio de Paiva Mazali
Advogado: Jefferson Luis Fernando Beato, OAB/MT 3.057
INTIMANDO(A): Flávio de Paiva Mazali, através de seu procurador devidamente constituído.
FINALIDADE: Para se manifestar sobre a persistência ou desistência da oitiva da testemunha
ainda não localizada.
DESPACHO: "(...)Processo n.º 36-80.2017.6.11.0018 Classe: AP Autor: Ministério Público
Eleitoral. Réu: Flávio de Paiva Mazali Vistos. Tendo em vista a localização infrutífera da
testemunha Luzinete Garcia às fls. 200, DÊ-SE vista ao patrono do réu para, no prazo de 15
(quinze) dias, se manifestar sobre a persistência ou desistência da oitiva, nos termos ora pugnados
pelo MPE (fls.208). Com o transcurso do prazo in albis, AO MPE. Outro cenário, CONCLUSOS.
Cumpra-se. Mirassol D'Oeste/MT, 10 de julho de 2019. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima. Juíza
Eleitoral- 18ª ZE."
Mirassol D'Oeste, 11 de julho de 2019.
GILSON LOURENCO RIBEIRO
Chefe de Cartório, em substituição

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA - MESÁRIO FALTOSO - ELEIÇÃO 2018
EDITAL N.º 52/2019
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DRA. HENRIQUETA FERNANDA ALENCAR FERREIRA LIMA,
MMª. JUÍZA DA 18ª ZONA ELEITORAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente
a eleitora abaixo elencado, que, nos autos do processo abaixo descrito, em curso perante esta
Zona Eleitoral, foi proferida sentença em que aplicou multa, no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco
reais e catorze centavos), para cada turno faltoso.
Mesário Faltoso
TAINA DE SOUZA SILVA

Inscrição Eleitoral
032922391864

Processo
12-81.2019.6.11.0018

Publique-se o presente Edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral por 10 (dez) vezes
consecutivas. Fica o(s) mesário(s) faltoso(s) intimado(s) do teor da sentença, inclusive para,
querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da última publicação, apresentar recurso ou fazer o
recolhimento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito julgado da decisão.
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância foi
expedido este edital. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mirassol D'Oeste/MT, aos 03
dias de julho 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
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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GILSON LOURENCO RIBEIRO
Chefe de Cartório, em substituição

DESPACHOS
AUTOS SOB O N.º 799-18.2016.6.11.0018
Protocolo de n. 91.823/2016
Vistos.
Diante do inadimplemento da multa arbitrada às fls. 725, proceda o Cartório Eleitoral a inscrição da
multa em livro próprio, encaminhando estes autos ao e. Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso, juntamente com o termo de inscrição de multa eleitoral, para posterior envio à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de cobrança mediante executivo fiscal, nos termos
dos incisos III e IV do artigo 367 [1]do Código Eleitoral.
Cumpra-se. Às providências.
Mirassol D'Oeste/MT, 11 de julho de 2018.
Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
Juíza Eleitoral- 18ª ZE
[1] Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações
criminais, obedecerão às seguintes normas: III - Se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo
de 30 (trinta) dias, será considerada dívida líquida e certa, para efeito de cobrança mediante
executivo fiscal, a que fôr inscrita em livro próprio no Cartório Eleitoral; IV - A cobrança judicial da
dívida será feita por ação executiva na forma prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda
Pública, correndo a ação perante os juízos eleitorais;
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 19ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS EXERCÍCIO 2018 - PT - TANGARÁ
DA SERRA
Processo N.º 37-91.2019.6.11.0019
Prestação de Contas de Partido Político - Exercício Financeiro: 2018
Requerente: Partido dos Trabalhadores - PT
Advogado: Emanoel Gomes de Sousa
Requerido: Justiça Eleitoral
Município: Tangará da Serra-MT
INTIMAÇÃO: Pela presente publicação, com fulcro no artigo 77, da Resolução TSE N.º 23.463
/2015, fica o advogado supracitado intimado para que, tome ciência da Sentença que segue
abaixo, e, querendo, se manifeste no prazo improrrogável de 03(três) dias, a partir da publicação
da presente Intimação, sob pena de preclusão.
Vistos etc.;
Tratam os presentes autos da prestação de contas partidária anual do Partido dos Trabalhadores PT de Tangará da Serra/MT relativa ao exercício financeiro de 2018.
O partido político protocolou tempestivamente, através de seu advogado, petição requerendo a
regular prestação de contas, juntando aos autos, declaração de ausência de movimentação de
recursos.
Consta às fls. 025/027, parecer técnico sugestionando pela não prestação das contas, em razão 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. 2961

Cuiabá, sexta-feira, 12 de julho de 2019

33

Consta às fls. 025/027, parecer técnico sugestionando pela não prestação das contas, em razão de
o partido não ter atendido aos preceitos da Resolução TSE nº. 23.546/2017 apresentando
declaração de ausência de movimentação de recursos, porém tendo sido detectada movimentação
financeira na conta corrente do partido, mais especificamente quanto a créditos conforme abaixo
relacionados:
02/01/2018 Pagamento fornecedores R$ 68,00
17/01/2018 Pagamento fornecedores R$ 7,61
27/07/2018 Transferência interbancária R$ 66,68
De ofício, foram os autos remetidos ao Ministério Público Eleitoral, que em manifestação às fls. 29
e 29/V, pugnou pela não prestação das contas, consoante o relatório técnico.
É o relatório. Fundamento e decido.
A obrigatoriedade dos partidos políticos prestarem, anualmente, contas à Justiça Eleitoral é
preceito legal inscrito no artigo 32, caput, da Lei nº 9.096/95 (lei dos partidos políticos) e no artigo
28, caput, da Resolução TSE nº 23.464/15, e deve ser, necessariamente, cumprido até o dia 30
(trinta) de abril do ano seguinte ao término do exercício findo, sob pena de serem aplicadas as
sanções legais cabíveis.
Não obstante o partido ter peticionado em tempo hábil, o requerimento da prestação de contas,
verifica-se que a documentação apresentada não atende a norma reguladora, a qual estabelece
que não havendo movimentação financeira no exercício, a prestação dar-se-á mediante declaração
de ausência de movimentação de recursos, conforme preceitua o art. 28 da Resolução TSE nº.
23.546/2017, ou existindo movimentação, a prestação de contas deverá atender ao disposto no art.
29 da retrocitada resolução, sendo processada através do Sistema de Prestação de Contas Anual
da Justiça Eleitoral - SPCA e apresentadas todas as peças elencadas no ref. artigo.
No caso em tela, o partido apresentou tempestivamente a declaração de ausência de
movimentação de recursos, contudo, a análise técnica verificou através de extratos bancários
enviados à Justiça Eleitoral, que houve movimentação de recursos na conta do partido, conforme
demonstrado à fl. 13.
Diante de tal constatação, a equipe técnico cumpriu regularmente o dever de comunicar tal fato a
este juízo eleitoral, que determinou a intimação do responsável pelo partido político para que se
procedesse a entrega da prestação de contas na forma que prevê a Resolução TSE nº. 23.464
/2015, contendo todas as peças elencadas no seu art. 29.
Observa-se, que após regular intimação, o partido apresentou manifestação intempestiva,
alegando que as devidas movimentações se tratavam de taxas de serviço bancário, porém, como
demonstra o relatório embasado pelos extratos em anexo, foram identificados créditos efetuados
na conta do partido, os quais demonstram haver movimentação de recursos, porém restando
prejudicada a identificação de tais valores em razão de não ter o partido cumprido aos preceitos
ditados pela retrocitada Resolução.
Patente desta feita, a inobservância às normas estabelecidas na lei dos partidos políticos, enseja o
partido requerido a ficar suspenso quanto ao recebimento das novas cotas do fundo partidário,
consoante preveem os artigos 37, caput, Lei nº 9.096/95 e 48 da Resolução TSE nº 23.464/2015,
verbis:
"Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do
Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político." Constatada a
inobservância às normas estabelecidas na Lei nº 9.096/95, nesta resolução e nas normas
estatutárias, ficará sujeito o partido às seguintes sanções (Lei nº 9.096/95, art. 36):
(…)
III - no caso de falta de prestação de contas, ficam suspensas automaticamente, com perda, as
novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso - caracterizada
a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de contas -, sujeitos os
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso - caracterizada
a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de contas -, sujeitos os
responsáveis às penas da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37);"
Ante o exposto, nos termos do art. 37, caput, da Lei nº 9.096/95 e art. 48 da Res. TSE nº 23.464
/2015, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido dos Trabalhadores - PT do município de
Tangará da Serra-MT, referente ao ano exercício de 2018 e, por consequência, restam suspensas
as novas cotas do fundo partidário pelo tempo em que aquela agremiação partidária permanecer
omissa.
Transitada em julgado, oficie-se: 1) aos diretórios regional e nacional do partido para que não
distribuam cotas do Fundo Partidário ao respectivo diretório municipal, pelo prazo fixado na
sentença; 2) ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral informando o ano a que
se refere a omissão das contas, o motivo e o período de suspensão, com perda, de novas cotas, a
fim de instruir a prestação de contas anual dos diretórios regional e nacional, quando os órgãos
técnicos respectivos verificam o cumprimento das penalidades aplicadas. Publique-se a decisão no
Diário da Justiça Eletrônico para intimação dos interessados. Registre-se no sistema SICO
(Sistema de Informação de Contas) do TSE o resultado do julgamento das mesmas.
Dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral. Após, arquive-se. P.R.I.
Tangará da Serra-MT, 10 de julho de 2019
ÂNGELO JUDAI JUNIOR
Juiz Eleitoral

ATOS DA 20ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 181-96.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.178/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): EDRIELIN LARILEI DA SILVA SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) EDRIELIN
LARILEI DA SILVA SANTOS aos trabalhos eleitorais no 1º e 2º turno das Eleições Gerais 2018,
nesta 20ª Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012.
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).

Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
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. 2961

Cuiabá, sexta-feira, 12 de julho de 2019

35

Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º e 2º turno da última eleição e não apresentou
justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação
neste procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º e 2º turno), a qual arbitro, nos termos do art.
9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 70,26 (setenta reais e vinte e seis centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 118-71.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.115/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): BENEDITA DA SILVA CAMPOS
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) BENEDITA DA
SILVA CAMPOS aos trabalhos eleitorais no 1º e 2º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª
Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012.
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º e 2º turno da última eleição e não apresentou
justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação
neste procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º e 2º turno), a qual arbitro, nos termos do art.
9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 70,26 (setenta reais e vinte e seis centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 140-32.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.137/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): ERIVALDO LEITE DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) ERIVALDO
LEITE DA SILVA aos trabalhos eleitorais no 1º e 2º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª
Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012.
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º e 2º turno da última eleição e não apresentou
justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação
neste procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º e 2º turno), a qual arbitro, nos termos do art.
9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 70,26 (setenta reais e vinte e seis centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
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 praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 186-21.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.183/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): ARTHUR ATHANASIO NETO
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) ARTHUR
ATHANASIO NETO aos trabalhos eleitorais no 1º e 2º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª
Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012.
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º e 2º turno da última eleição e não apresentou
justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação
neste procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º e 2º turno), a qual arbitro, nos termos do art.
9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 70,26 (setenta reais e vinte e seis centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 145-54.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.142/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): ALDINEIVA GLAUCIA DE ALMEIDA MARTINS
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) ALDINEIVA
GLAUCIA DE ALMEIDA MARTINS aos trabalhos eleitorais no 1º e 2º turno das Eleições Gerais
2018, nesta 20ª Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012.
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º e 2º turno da última eleição e não apresentou
justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação
neste procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.

Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
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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Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º e 2º turno), a qual arbitro, nos termos do art.
9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 70,26 (setenta reais e vinte e seis centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 7-53.2019.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 33/2019
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): CLAUDIO LUIS SANTOS DE CAMPOS
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) CLAUDIO LUIS
SANTOS DE CAMPOS aos trabalhos eleitorais no 1º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª
Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012 (fls. 2/8).
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
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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Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º turno da última eleição e não apresentou justificativa
no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação neste
procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º turno), a qual arbitro, nos termos do art. 9º do
Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 164-60.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.161/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): JACKELLINE FELIX DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) JACKELLINE
FELIX DE OLIVEIRA aos trabalhos eleitorais no 2º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª Zona
Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012 (fls. 2/8).
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 2º turno da última eleição e não apresentou justificativa
no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação neste
procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (2º turno), a qual arbitro, nos termos do art. 9º do
Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 174-07.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.171/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): ELEINE ANDREA BARBOSA
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) ELEINE
ANDREA BARBOSA aos trabalhos eleitorais no 2º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª Zona
Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012 (fls. 2/8).
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 2º turno da última eleição e não apresentou justificativa
no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação neste
procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (2º turno), a qual arbitro, nos termos do art. 9º do
Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
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 praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 6-68.2019.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 32/2019
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): VANDERSON DOMINGOS LEITE
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) VANDERSON
DOMINGOS LEITE aos trabalhos eleitorais no 1º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª Zona
Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012 (fls. 2/8).
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º turno da última eleição e não apresentou justificativa
no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação neste
procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º turno), a qual arbitro, nos termos do art. 9º do
Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 218-26.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.215/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): JULIO CESAR SANTOS DONOSO
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) JULIO CESAR
SANTOS DONOSO aos trabalhos eleitorais no 1º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª Zona
Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012 (fls. 2/8).
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º turno da última eleição e não apresentou justificativa
no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação neste
procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.

Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
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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Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º turno), a qual arbitro, nos termos do art. 9º do
Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 113-49.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.110/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): DEOVANI MARILDO DE CAMPOS
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) DEOVANI
MARILDO DE CAMPOS aos trabalhos eleitorais no 1º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª
Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012 (fls. 2/8).
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
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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Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º turno da última eleição e não apresentou justificativa
no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação neste
procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º turno), a qual arbitro, nos termos do art. 9º do
Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 13-60.2019.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 39/2019
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): ROSALINA DOMINGAS DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) ROSALINA
DOMINGAS DA SILVA aos trabalhos eleitorais no 1º e 2º turno das Eleições Gerais 2018, nesta
20ª Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012.
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º e 2º turno da última eleição e não apresentou
justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação
neste procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º e 2º turno), a qual arbitro, nos termos do art.
9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 70,26 (setenta reais e vinte e seis centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 182-81.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.179/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): MARIA SANTANA DA CONCEIÇÃO
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) MARIA
SANTANA DA CONCEIÇÃO aos trabalhos eleitorais no 1º e 2º turno das Eleições Gerais 2018,
nesta 20ª Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012.
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º e 2º turno da última eleição e não apresentou
justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação
neste procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º e 2º turno), a qual arbitro, nos termos do art.
9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 70,26 (setenta reais e vinte e seis centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
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 praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 172-37.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.169/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): HUGO DANILO DE ALMEIDA AYOLFI
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) HUGO DANILO
DE ALMEIDA AYOLFI aos trabalhos eleitorais no 1º e 2º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª
Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012.
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º e 2º turno da última eleição e não apresentou
justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação
neste procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º e 2º turno), a qual arbitro, nos termos do art.
9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 70,26 (setenta reais e vinte e seis centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 180-14.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.177/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): DAVID RONDON BRANDÃO
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) DAVID RONDON
BRANDÃO aos trabalhos eleitorais no 1º e 2º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª Zona
Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012.
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º e 2º turno da última eleição e não apresentou
justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação
neste procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.

Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
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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Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º e 2º turno), a qual arbitro, nos termos do art.
9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 70,26 (setenta reais e vinte e seis centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 14-45.2019.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 40/2019
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): CRISTIANE MARTA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) CRISTIANE
MARTA DA SILVA aos trabalhos eleitorais no 1º e 2º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª
Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012.
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
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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Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º e 2º turno da última eleição e não apresentou
justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação
neste procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º e 2º turno), a qual arbitro, nos termos do art.
9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 70,26 (setenta reais e vinte e seis centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 126-48.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.123/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): CELIO ROBERTO DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) CELIO
ROBERTO DOS SANTOS aos trabalhos eleitorais no 1º e 2º turno das Eleições Gerais 2018,
nesta 20ª Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012.
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º e 2º turno da última eleição e não apresentou
justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação
neste procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º e 2º turno), a qual arbitro, nos termos do art.
9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 70,26 (setenta reais e vinte e seis centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 135-10.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.132/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): CESAR CASSOL JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) CESAR CASSOL
JUNIOR aos trabalhos eleitorais no 1º e 2º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª Zona
Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012.
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º e 2º turno da última eleição e não apresentou
justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação
neste procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º e 2º turno), a qual arbitro, nos termos do art.
9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 70,26 (setenta reais e vinte e seis centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
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 praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 184-51.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.181/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): ALFREDO HENRIQUE SILVA NASCIMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) ALFREDO
HENRIQUE SILVA NASCIMENTO aos trabalhos eleitorais no 1º e 2º turno das Eleições Gerais
2018, nesta 20ª Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012.
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º e 2º turno da última eleição e não apresentou
justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação
neste procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º e 2º turno), a qual arbitro, nos termos do art.
9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 70,26 (setenta reais e vinte e seis centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 133-40.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.130/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): MAIKON OLIVEIRA DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) MAIKON
OLIVEIRA DE ALMEIDA aos trabalhos eleitorais no 2º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª
Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012 (fls. 2/8).
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 2º turno da última eleição e não apresentou justificativa
no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação neste
procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.

Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
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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Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (2º turno), a qual arbitro, nos termos do art. 9º do
Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 99-65.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.095/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): TAISA FREITAS DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) TAISA FREITAS
DA SILVA aos trabalhos eleitorais no 2º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012 (fls. 2/8).
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 2º turno da última eleição e não apresentou justificativa
no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação neste
procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (2º turno), a qual arbitro, nos termos do art. 9º do
Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 20-52.2019.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 46/2019
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): VERA LUCIA DE PINHO
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) VERA LUCIA DE
PINHO aos trabalhos eleitorais no 2º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012 (fls. 2/8).
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 2º turno da última eleição e não apresentou justificativa
no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação neste
procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (2º turno), a qual arbitro, nos termos do art. 9º do
Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 19-67.2019.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 45/2019
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): JANAINA SILVA CAMPOS
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Requerido(a): JANAINA SILVA CAMPOS
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) JANAINA SILVA
CAMPOS aos trabalhos eleitorais no 2º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012 (fls. 2/8).
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 2º turno da última eleição e não apresentou justificativa
no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação neste
procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (2º turno), a qual arbitro, nos termos do art. 9º do
Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 132-55.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.129/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): DANIEL STEHLGENS NASCIMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) DANIEL
STEHLGENS NASCIMENTO aos trabalhos eleitorais no 2º turno das Eleições Gerais 2018, nesta
20ª Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012 (fls. 2/8).
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 2º turno da última eleição e não apresentou justificativa
no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação neste
procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (2º turno), a qual arbitro, nos termos do art. 9º do
Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 127-33.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.124/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): EMERSON FLORENTINO RODRIGUES
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) EMERSON
FLORENTINO RODRIGUES aos trabalhos eleitorais no 1º e 2º turno das Eleições Gerais 2018,
nesta 20ª Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012.
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º e 2º turno da última eleição e não apresentou
justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação
neste procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º e 2º turno), a qual arbitro, nos termos do art.
9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 70,26 (setenta reais e vinte e seis centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 111-79.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.108/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): CRISLAINE DE ARRUDA CAMPOS
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) CRISLAINE DE
ARRUDA CAMPOS aos trabalhos eleitorais no 1º e 2º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª
Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012.
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).

Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
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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Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º e 2º turno da última eleição e não apresentou
justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação
neste procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º e 2º turno), a qual arbitro, nos termos do art.
9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 70,26 (setenta reais e vinte e seis centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 93-58.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.089/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): ARLETE JOSEFA FLORES
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) ARLETE
JOSEFA FLORES aos trabalhos eleitorais no 1º e 2º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª
Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012.
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º e 2º turno da última eleição e não apresentou
justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação
neste procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º e 2º turno), a qual arbitro, nos termos do art.
9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 70,26 (setenta reais e vinte e seis centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 176-74.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.173/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): AMANDA ARRUDA MONTEIRO
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) AMANDA
ARRUDA MONTEIRO aos trabalhos eleitorais no 1º e 2º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª
Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012.
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º e 2º turno da última eleição e não apresentou
justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação
neste procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º e 2º turno), a qual arbitro, nos termos do art.
9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 70,26 (setenta reais e vinte e seis centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
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 praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 109-12.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.105/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): CASSIA DE SOUZA ROSA
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) CASSIA DE
SOUZA ROSA aos trabalhos eleitorais no 1º e 2º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª Zona
Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012.
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º e 2º turno da última eleição e não apresentou
justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação
neste procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º e 2º turno), a qual arbitro, nos termos do art.
9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 70,26 (setenta reais e vinte e seis centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 95-28.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.091/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): ANA KARLA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) ANA KARLA
DOS SANTOS aos trabalhos eleitorais no 1º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª Zona
Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012 (fls. 2/8).
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º turno da última eleição e não apresentou justificativa
no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação neste
procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.

Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º turno), a qual arbitro, nos termos do art. 9º do
Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 217-41.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.214/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): JOANA PEREIRA NETA
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) JOANA
PEREIRA NETA aos trabalhos eleitorais no 1º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª Zona
Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012 (fls. 2/8).
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
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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Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º turno da última eleição e não apresentou justificativa
no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação neste
procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º turno), a qual arbitro, nos termos do art. 9º do
Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 10-08.2019.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 36/2019
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): Silvia Cristina Martins
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) Silvia Cristina
Martins aos trabalhos eleitorais no 2º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012 (fls. 2/6).
A mesária compareceu ao Cartório Eleitoral e efetuou espontaneamente o pagamento da multa
eleitoral referente ao 2º turno em que esteve ausente dos trabalhos eleitorais para o qual foi
convocada.
Desse modo, com o pagamento da multa, resta exaurido o objeto dos presentes autos.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Desse modo, com o pagamento da multa, resta exaurido o objeto dos presentes autos.
Ante o exposto, determino o registro do comando ASE 078 nos assentamentos da eleitora, se já
não tiver sido lançado anteriormente, ressalvada a hipótese de haver outras pendencias não
relacionadas à convocação para os trabalhos eleitorais nas Eleições 2018.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 02 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 189-73.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.186/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): THAYANE SANTOS CARVALHO
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) THAYANE
SANTOS CARVALHO aos trabalhos eleitorais no 1º e 2º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª
Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012.
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º e 2º turno da última eleição e não apresentou
justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação
neste procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
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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Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º e 2º turno), a qual arbitro, nos termos do art.
9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 70,26 (setenta reais e vinte e seis centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 119-56.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.116/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): SERGIO FERNANDO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) SERGIO
FERNANDO DA SILVA aos trabalhos eleitorais no 1º e 2º turno das Eleições Gerais 2018, nesta
20ª Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012.
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º e 2º turno da última eleição e não apresentou
justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação
neste procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º e 2º turno), a qual arbitro, nos termos do art.
9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 70,26 (setenta reais e vinte e seis centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 130-85.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.127/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): JANAINA TEIXEIRA DE MELO
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) JANAINA
TEIXEIRA DE MELO aos trabalhos eleitorais no 1º e 2º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª
Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012.
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
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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Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º e 2º turno da última eleição e não apresentou
justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação
neste procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º e 2º turno), a qual arbitro, nos termos do art.
9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 70,26 (setenta reais e vinte e seis centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 16-15.2019.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 42/2019
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): GHEYSIANNE HADASA DA COSTA CAMPOS
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) GHEYSIANNE
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 procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) GHEYSIANNE
HADASA DA COSTA CAMPOS aos trabalhos eleitorais no 1º e 2º turno das Eleições Gerais 2018,
nesta 20ª Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012.
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º e 2º turno da última eleição e não apresentou
justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação
neste procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º e 2º turno), a qual arbitro, nos termos do art.
9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 70,26 (setenta reais e vinte e seis centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho 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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Várzea Grande, 9 de julho de 2019
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Autos nº 147-24.2018.6.11.0020 - Classe Composição de Mesa Receptora
Protocolo: 28.144/2018
Requerente: Justiça Eleitoral
Requerido(a): FRANCISCO LEITE FERREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do(a) mesário(a) FRANCISCO
LEITE FERREIRA aos trabalhos eleitorais no 1º e 2º turno das Eleições Gerais 2018, nesta 20ª
Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012.
Considerando que o(a) Requerido(a) não foi localizado(a) para citação, foi determinada a citação
por edital.
Decorrido o prazo do edital, não houve manifestação por parte do(a) Requerido(a).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa ao Mesário.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre destacar que o Código Eleitoral determina à autoridade judicial que nomeie,
preferencialmente entre os eleitores da própria seção, aqueles que deverão compor a mesa
receptora de votos (art. 120, § 2º), cabendo a estes, no prazo de cinco dias contados da
nomeação, apresentarem, para a livre apreciação do juiz, os motivos que reputarem justos para
recusarem a nomeação (art. 120, § 4º).
Ao mesmo tempo, o artigo 124 do mesmo diploma estabelece que o mesário devidamente
convocado que não comparecer no local, dia e hora determinados para a realização da eleição e
nem apresentar justificativa para sua ausência nos trinta dias seguintes ao pleito, incorrerá em
multa a ser arbitrada pela autoridade judicial.
No caso em apreço verifica-se que a Requerida não apresentou motivos de recusa à nomeação no
prazo legal, não compareceu à seção no 1º e 2º turno da última eleição e não apresentou
justificativa no prazo inicial de trinta dias após o pleito (art. 124 do CE) e, mesmo após a citação
neste procedimento administrativo, não apresentou nenhuma justificativa para sua ausência aos
trabalhos eleitorais.
Nesse ponto, ressalta-se que a convocação para os trabalhos eleitorais tem caráter obrigatório e é
imprescindível para a realização das eleições na medida em que as mesas receptoras de votos
são responsáveis diretamente pela execução dos trabalhos eleitorais.
Ademais, como já registrado anteriormente, o mesário poderia ter apresentado recusa à
nomeação, apresentando motivos que justificassem sua dispensa.
Destarte, no caso dos autos, diante da ausência de justificativas para a não apresentação aos
trabalhos eleitorais, impõem-se a aplicação de sanção de multa ao(à) Requerido(a).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 124 da Lei n.º 4.737/1965, em consonância com o
parecer ministerial, CONDENO o(a) Requerido(a) ao pagamento de multa em razão da ausência
aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018 (1º e 2º turno), a qual arbitro, nos termos do art.
9º do Provimento CRE/MT nº 18/2012, no valor de R$ 70,26 (setenta reais e vinte e seis centavos).
Cientifique-se o(a) Requerido(a), no ato da intimação desta decisão, que terá o prazo de trinta dias
para satisfação da multa, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 367 do Código
Eleitoral, inciso III c/c art. 3º da Resolução TSE n. 21.975/2004 e art. 4º da Portaria TSE n. 288
/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
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/2005. Efetuado o respectivo pagamento, proceda-se aos ajustes necessários no Cadastro
Nacional de Eleitores.
Em não havendo o pagamento da multa pelo(a) Mesário(a) requerido(a) no prazo legal, determino
a inscrição do débito no Livro de Inscrição de Multa Eleitorais, conforme disposto no art. 15 do
Provimento CRE-MT 18/2012.
Transitado em julgado e exauridas as demais providências, arquive-se os autos com as anotações
de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Requerido(a) através de edital e o Parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
DISTRIBUIÇÃO
Protocolo nº 12.922/2019
Vistos, etc.
Trata-se de Carta Precatória expedida pela 40ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, sediada em
Primavera do Leste, tendo por objeto a oitiva de Rodrigo Guides Machado, nos autos do processo
original 14-92.2013.6.11.0040 - Classe Ação Penal, cujo endereço informado pelo deprecante para
localização do inquirido situa-se no Comando Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), Jardim
Aeroporto, neste município de Várzea Grande.
Destarte, tendo em vista que o local de domicílio da testemunha a ser inquirida, informado pelo
deprecante, localiza-se nos limites territoriais da 49ª Zona Eleitoral, proceda-se à distribuição do
feito àquele Juízo, com as nossas homenagens, nos termos do art. 3º, da Resolução TRE/MT nº
2.122/2018.
Registre-se. Publique-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Várzea Grande/MT, 02 de julho de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

REQUERIMENTO DE ALISTAMENTO ELEITORAL
Protocolo: 11.589/2019
Assunto: Requerimento de Alistamento Eleitoral
Requerente: Paulo Kipper dos Santos
Vistos, etc.
Trata-se de Requerimento de Alistamento Eleitoral, na modalidade Alistamento, aviado por Paulo
Kipper dos Santos.
Diante da inconsistência na fatura de água apresentada pelo Requerente como comprovante de
residência, verificada pelo Cartório Eleitoral, foi determinada diligência ao Departamento de Água e
Esgoto deste município, que informou que o documento apresentado pelo Requerente não é
autêntico e possui erros grotescos de falsificação.
Diante disso, vieram-se os autos conclusos.
É o breve relatório. Decido.
Inicialmente cumpre fazer um breve introito acerca das normas que regem o alistamento eleitoral
antes de adentrar propriamente na análise do requerimento aviado nos autos.
Dispõe a Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 14, que o alistamento eleitoral é obrigatório
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Dispõe a Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 14, que o alistamento eleitoral é obrigatório
para os maiores de 18 anos, sendo, ainda, condição obrigatória de elegibilidade dos cidadãos
brasileiros[1].
Por sua vez, o Código Eleitoral estabelece, em seu artigo 42 que o alistamento eleitoral ocorre
mediante a qualificação e a inscrição do eleitor, que é feita no Cadastro Nacional de Eleitores[2].
Visando regulamentar a matéria, o Tribunal Superior Eleitoral expediu a Resolução TSE nº 21.538
/2003, que dispõe sobre o alistamento e serviços eleitorais mediante processamento eletrônico de
dados, a regularização de situação de eleitor, a administração e a manutenção do cadastro
eleitoral, o sistema de alistamento eleitoral, a revisão do eleitorado e a fiscalização dos partidos
políticos.
Entre outros pontos, o normativo dispôs que no cartório eleitoral ou no posto de alistamento, o
atendente da Justiça Eleitoral preencherá o RAE ou digitará as informações no sistema de acordo
com os dados constantes do documento apresentado pelo eleitor, complementados com suas
informações pessoais, de conformidade com as exigências do processamento de dados, destas
instruções e das orientações específicas (art. 9°).
Por fim, a Corregedoria Eleitoral do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de instruir os
requerimentos de alistamento, transferência, revisão e segunda via no âmbito do Estado, expediu o
Provimento CRE/MT nº 19/2012, que determinou a necessidade de apresentação de comprovante
de domicílio para as operações de alistamento e transferência requeridas pelo eleitorado do Estado
[3].
Com base nesse normativo, considera-se domicílio eleitoral o município de residência do
requerente e aquele com o qual possua comprovado vínculo patrimonial, profissional ou
comunitário, sendo que, caso o eleitor possua mais de um vínculo, poderá fazer a inscrição
eleitoral em qualquer deles (art. 3º). Ao mesmo tempo, o Provimento dispõe que a comprovação do
vínculo de residência ou moradia poderá ocorrer mediante a exibição de boletos tarifários de
concessionárias de energia elétrica, água ou telefone, faturas bancárias, contrato de locação,
cessão ou arrendamento de imóvel (art. 5º).
Os documentos comprobatórios de domicílio eleitoral devem estar em nome do requerente, de seu
cônjuge ou companheiro(a) ou de parente seu em linha reta consangüínea, até o 2.º grau (pais,
filhos, avós, netos), ou por afinidade, limitando-se, neste último caso, aos ascendentes do cônjuge
ou companheiro (sogro e sogra), nos termos do art. 7º do Provimento.
Outrossim, o Provimento ainda prevê a possibilidade de diligências para a confirmação das
informações apresentadas pelos eleitores, quando dispõe que o Juiz Eleitoral poderá determinar as
providências necessárias à obtenção da prova de residência e moradia, inclusive por meio de
verificação in loco (art. 12).
Estabelecidas tais premissas jurídicas, cumpre afirmar, de plano, que o requerimento apresentado
pelo Senhor Paulo Kipper dos Santos deve ser indeferido. Isso porque a documentação
apresentada pelo eleitor para a comprovação de sua residência no município de Várzea Grande,
no momento de sua qualificação - qual seja a fatura de água do mês de maio/2019 em seu nome,
matrícula 000802387, juntada às fls. 03 - gerou fundada dúvida sobre sua autenticidade, o que
levou à realização de diligências junto ao DAE - Departamento de Água e Esgoto, autarquia
responsável pela prestação dos serviços de água e esgoto no município de Várzea Grande, que
atestou que o documento apresentado pelo Requerente não foi emitido pelo órgão e ainda possui
erros grotescos de falsificação.
O DAE informou, ainda, o endereço do imóvel, a que se refere a matrícula que consta na fatura
apresentada, e que a titularidade encontra-se atualmente em nome de Adriana da Silva Lisboa.
Nesse ponto, registra-se que o endereço declarado pelo Requerente no RAE não coincide nem
com aquele constante na fatura apresentada como comprovante de residência, tampouco com
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com aquele constante na fatura apresentada como comprovante de residência, tampouco com
aquele informado pelo DAE como sendo o endereço atribuído realmente à matrícula.
Outrossim, ainda foram verificadas outras circunstâncias que pudessem esclarecer a situação,
como a possibilidade de o Requerente ter solicitado a transferência da titularidade da matrícula do
imóvel junto ao DAE. Todavia, mesmo essa possibilidade foi rechaçada pela Autarquia, que
esclareceu que a titularidade do imóvel não foi alterada, tampouco existe solicitação de alteração
cadastral ou qualquer outra solicitação em nome do Requerente.
Assim, o documento apresentado pelo Eleitor não é apto para comprovar a sua residência neste
município, de onde infere-se que o Requerente não preenche os requisitos previstos em lei para o
alistamento eleitoral, o que impõe o imediato indeferimento do RAE plano administrativo.
Ante o exposto, e com tais fundamentos, INDEFIRO o Requerimento de Alistamento Eleitoral
formulado por Paulo Kipper dos Santos em 12/06/2019. Proceda-se aos ajustes necessários no
Cadastro Nacional de Eleitores para a efetivação desta decisão.
Remeta-se o presente expediente ao Ministério Público Eleitoral para as providências que entender
cabíveis.
Intime-se o Requerente desta decisão e a proceder à devolução do título de eleitor expedido por
ocasião da formulação do RAE no Cartório da 20ª Zona Eleitoral, no prazo de 3 (três) dias, a
contar do recebimento da intimação, sob as penas da lei.
Publique-se.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 9 de julho de 2019.
[1] Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: (...) § 1º O alistamento eleitoral e o voto
são: I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; (...) § 3º São condições de elegibilidade, na
forma da lei: III - o alistamento eleitoral;
[2] Art. 42. O alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor.
[3] Art. 2º Todo o cidadão que requerer ao Juiz Eleitoral seu alistamento como eleitor ou a
transferência de sua inscrição deverá comprovar que possui domicílio eleitoral no município no
qual pretende se cadastrar.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO Nº: 24-74.2019.6.11.0025
PROCESSO Nº: 24-74.2019.6.11.0025

PROTOCOLO Nº 1.432/2019

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PTB - PONTES E LACERDA
CNPJ : 06.334.150/0001-18

Nº CONTROLE: P14000489990MT0979604

DATA ENTREGA: 18/06/2019 às 10:14:03

DATA GERAÇÃO: 11/07/2019 às 09:27:54

TIPO: FINAL
ADVOGADO: CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN - OAB/MT nº 18.876
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
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1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega
1.1.2. Prestação de contas parcial
Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução
TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).
1.1.3. Prestação de contas final
Prestação de contas entregue em 18/06/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e § 1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, assim como fora do prazo de 03 (três) dias após a intimação do
prestador por Oficial de Justiça.
1.2. Peças integrantes:
Foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas
(art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017):
a. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas, pelo
tesoureiro e pelo profissional de contabilidade;
b. Instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado.
Porém, não foram entregues os seguintes documentos:
a. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, se
houver;
b. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), se houver;
c. Extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos;
d. Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário;
e. Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Verificou-se, conforme os documentos a seguir juntados, que não foi encontrada nenhuma doação
de fundo partidário para o prestador selecionado, bem como nenhum extrato eletrônico
encaminhados pelas instituições financeiras para o prestador de contas, demonstrando, assim, que
o partido não possui contas específicas na realização das Eleições Nacionais.
2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553
/2017)
2.1. Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos na
prestação de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os arts.
10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que impossibilita a análise da
movimentação financeira da campanha eleitoral e indica que o partido não abriu contas referentes
às Eleições Nacionais de 2018.
2.2. A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância não
confirmada pelos extratos bancários ou por declaração emitida pelo banco certificando a ausência
de movimentação financeira (art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Considerando as irregularidades acima expostas, sugere esta analista a APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS, isso porque a não abertura de conta bancária pela agremiação
partidária municipal não é irregularidade grave a ensejar a reprovação das contas, pois, em se
tratando de eleições gerais, em que há disputa de cargos federais e estaduais, as atividades se
concentram nos órgãos partidários nacionais e regionais.
Além disso, as impropriedades de não prestação de contas parcial e apresentação das contas
finais fora do prazo são de cunho formal e não comprometem a lisura das contas, uma vez que
restaram sanadas com a apresentação das contas finais, permitindo, assim, a fiscalização e
análise das contas pela Justiça Eleitoral e pelo fiscal da lei.
Encaminho os autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação no prazo de 02 (dois) dias,
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análise das contas pela Justiça Eleitoral e pelo fiscal da lei.
Encaminho os autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação no prazo de 02 (dois) dias,
nos termos do art. 76, caput, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Pontes e Lacerda/MT, 11 de julho de 2019.
ISADORA VALIDO RAMALHO
Analista Judiciário

ATOS DA 30ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA 08-2019 - SUSPENSÃO EXPEDIENTE REFORMAS NO PRÉDIO
O Excelentíssimo Senhor Jean Louis Maia Dias, M.M. Juiz Eleitoral em substituição legal, da 30ª
Zona do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de reforma para adequação do banheiro com acessibilidade para
uso dos eleitores, no prédio onde funciona o Cartório Eleitoral desta 30ª Zona Eleitoral.
CONSIDERANDO que para o serviço é necessário quebrar paredes na sala ao lado do
atendimento são necessários 4 dias de serviço;
CONSIDERANDO que, segundo informações profissionais a referida reforma inviabiliza os
serviços no ambiente do Cartório;
R E S O L V E:
Art. 1.º SUSPENDER o expediente nos dias 12 e 15 de julho de 2019 (sexta-feira e segunda-feira),
para que nessa data sejam feita adaptação do banheiro com acessibilidade do prédio do Cartório
desta 30ª ZE/MT.
Art. 2.º Determinar que os prazos que, porventura, devam iniciar ou encerrar nos dias 12 e 15 de
julho de 2019, fiquem automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil.
Art. 3.º Enviar cópia deste expediente ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via
mensagem eletrônica, para conhecimento.
Publique-se. Cumpra-se.
Água Boa-MT, 11 de julho de 2019.
JEAN LOUIS MAIA DIAS
Juiz Eleitoral, em substituição

ATOS DA 39ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº: 10-59.2016.6.11.0037 - AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: José Geraldo Riva
Advogado: Mário Ribeiro de Sá - OAB/MT nº 2521
Ação Penal Pública
Vistos etc.
O Ministério Público Eleitoral, por intermédio de seu representante, ofertou com base no inquérito
policial aportado aos autos, denúncia em desfavor de José Geraldo Riva, brasileiro, divorciado,
filho de Daury Riva e de Maria Pirovani Riva, nascido aos 08/04/1959 em Guaçuí/ES, portador do
RG nº 292707 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 387.539.109-82, com endereço domiciliar na Rua
Sinjão Curvo, nº 207, Bairro Santa Rosa, nesta Capital, como incurso nas sanções do artigo 324,
caput, do Código Eleitoral, pelos seguintes fatos "no dia 11/08/2014, no interior do estabelecimento
noturno denominado "Boate Hotspot", nesta cidade, o denunciado caluniou a José Pedro
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noturno denominado "Boate Hotspot", nesta cidade, o denunciado caluniou a José Pedro
Gonçalves Taques na propaganda eleitoral e visando a fins de propaganda, imputando-lhe
falsamente fato definido como crime. (...) o denunciado durante uma reunião com representantes
do movimento conhecido como LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais) e simpatizantes
proferiu a seguinte afirmação pública, conforme se extrai da representação criminal anexada às fl.
11: "(...) agora, ninguém nunca saiu por aí questionando porque o doutor Pedro Taques pegou um
processo de um rombo de mais de R$ 230 milhões de uma cooperativa e guardou em uma gaveta,
deixou prescrever. Isso não é corrupção?". Findou requerendo seja o indiciado processado e ao
final condenado. Arrolou quatro (4) testemunha. Recebida a prefacial determinou-se a citação do
denunciado para apresentar defesa escrita no prazo de dez dias. O réu apresentou resposta à
acusação às fls. 25/35 suscitando preliminar de litispendência. Às fls. 107/108 decisão refutando a
preliminar suscitada pela defesa e, ainda, designando audiência de instrução e julgamento. Em
audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas e procedeu-se ao interrogatório do
réu. O Ministério Público Eleitoral apresentou alegações finais, às fls. 224/228, pugnando pela
condenação do denunciado como incurso nas sanções do artigo 324, caput, c/c a causa de
aumento de pena prevista no art. 327, III, ambos do Código Eleitoral. A Defesa, por sua vez,
apresentou alegações finais às fls. 235/261, pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da
litispendência, ante o fato de ter sido apresentado queixa-crime em face do réu pelos mesmos
fatos narrados neste ação penal e, no mérito, requereu a absolvição do réu, ante a atipicidade da
conduta; ante a ausência de dolo específico; da ausência de conhecimento do réu sobre a
falsidade do fato; da ausência de demonstração da lesividade na conduta, ex vi do disposto no art.
386, incisos III, V ou VII, do CPP. Após, volveram-me conclusos os autos para sentença. É o
sucinto relatório. Passo a decidir.
Fundamentos
Versam os autos acerca de ação penal pública incondicionada que o Ministério Público Eleitoral
promove em face de José Geraldo Riva.
O autor tem por desiderato a condenação do acusado como incurso nas sanções do artigo 324,
caput, c/c a causa de aumento de pena prevista no art. 327, III, ambos do Código Eleitoral.
Apregoa o autor, em epítome, que "no dia 11/08/2014, no interior do estabelecimento noturno
denominado "Boate Hotspot", nesta cidade, o denunciado caluniou a José Pedro Gonçalves
Taques na propaganda eleitoral e visando a fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato
definido como crime. (...) o denunciado durante uma reunião com representantes do movimento
conhecido como LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais) e simpatizantes proferiu a
seguinte afirmação pública, conforme se extrai da representação criminal anexada às fl. 11: "(...)
agora, ninguém nunca saiu por aí questionando porque o doutor Pedro Taques pegou um processo
de um rombo de mais de R$ 230 milhões de uma cooperativa e guardou em uma gaveta, deixou
prescrever. Isso não é corrupção? ".
A Defesa, por sua vez, apresentou alegações finais às fls. 235/261 pugnando, preliminarmente,
pelo reconhecimento da litispendência, ante o fato de ter sido apresentado queixa-crime em face
do réu pelos mesmos fatos narrados nesta ação penal e, no mérito, requereu a absolvição do réu,
ante a atipicidade da conduta; ante a ausência de dolo específico; da ausência de conhecimento
do réu sobre a falsidade do fato; da ausência de demonstração da lesividade na conduta, ex vi do
disposto no art. 386, incisos III, V ou VII, do CPP.
De proêmio, faz-se necessária a análise da questão relativa a litispendência reiterada pela defesa
em suas alegações finais de fls. 235/261.
Compulsando os autos verifico que a defesa já havia suscitado a mencionada preliminar de
litispendência em sua resposta à acusação de fls. 25/35, tendo sido, a mesma, objeto de
apreciação pelo juízo, conforme se infere da decisão de fls. 107/108, a qual não acolheu a referida
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apreciação pelo juízo, conforme se infere da decisão de fls. 107/108, a qual não acolheu a referida
preliminar, sobretudo, por tratarem-se de ações com pedidos díspares.
Verifico, ainda, que a mencionada decisão de fls. 107/108 não foi objeto de recurso manejado pela
defesa, restando, portanto, superada essa questão, motivo pelo qual deixo de apreciar,
novamente, o pedido de reconhecimento de litispendência suscitado pela defesa, por tratar-se de
matéria preclusa e, por corolário, passo, neste momento, a analisar o mérito da ação.
O crime de calúnia eleitoral, previsto no art. 324 do Código Eleitoral, é um delito formal, comissivo
e instantâneo, cuja consumação se dá no momento em que o agente profere calúnia a alguém, na
propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido
como crime, não se fazendo, portanto, necessária a prova de sua materialidade, haja vista que
basta a prática da conduta, retro descrita, para que o crime tenha consumação.
Quanto à prática da conduta delituosa, lucubrando os autos verifico, à luz das provas coligidas no
bojo dos autos, que a conduta do acusado é atípica, por não se amoldar à conduta penalmente
relevante descrita no preceptivo do art. 324 do Código Eleitoral. As provas carreadas nos autos,
sob o crivo do contraditório, não demonstraram, extreme de dúvidas, que o réu tenha caluniado o
Sr. José Pedro Taques, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe
falsamente fato definido como crime. Senão vejamos trechos das declarações prestadas pelas
testemunhas em juízo.
A testemunha Isa Aguiar de Sousa declarou, em sua oitiva prestada em juízo, em suma, "que
estava presente no local, na boate hotspot; que se recorda que foi um ato, um comício, do réu; que
trabalhava no Mídia News, nessa época (jornalista) e cobriu o evento; que o réu falou algumas
coisas relativas ao candidato Taques, relacionado a Otaviano Piveta, se não se engana; que
ratifica os fatos narrados em seu depoimento prestado em fase investigativa (fl. 95 do IPL nº 0032
/2015 em anexo); que o réu disse que tinham aliados que tinham tido atos corruptos; que não se
recorda, mas acha que o réu fez uma indagação; que acha melhor não se posicionar; que o réu
falava desse caso, no entanto, o caso "cooperlucas" é de muitos anos atrás, que não era nem
jornalista; que sabe que o caso teria prescrito, portanto, o caso é de conhecimento público e notório
" (CD - fl. 138 - nos minutos 01min15s/09min04s).
A testemunha Mário Cesar Miranda Almeida, declarou em juízo, em suma, "que era proprietário da
boate hotspot; que foi uma reunião de campanha; que tinha bastante gente, bastante jornalista e
estava presente no local; que ratifica os termos de seu depoimento prestado em fase investigativa
(fl. 70 do IPL nº 0032/2015 em anexo); que se lembra que era época de campanha política,
geralmente se fala mal da oposição; lembra que o réu falou mal ali e gerou uma repercussão,
atacou o adversário; que na época foi um rebuliço, pois o Taques era endeusado, até então era
totalmente correto; que o réu sempre batia duro nessa tecla, "ele não é a última bolacha do pacote
", que se lembra disso; que ele dizia: vocês acham que esse pessoal que estão com ele são todos
honestos, quem coordena a campanha dele é o Piveta, que tinha um caso com a cooperlucas na
época; que na época o caso da cooperlucas já era um caso que todos conheciam pela impressa;
que não se lembra das palavras utilizadas pelo réu, se lembra apenas da menção ao caso
cooperlucas" (CD - fl. 138 - nos minutos 01min08s/06min32s).
Por sua vez, a testemunha Clovis Arantes, em juízo, não ratificou os termos de seu depoimento
prestado em fase investigativa (fl. 70 do IPL nº 0032/2015 em anexo), tendo negado que disse as
seguintes palavras "embora não tenha participado, especificamente, daquele evento, já ouviu
pessoalmente Geraldo Riva dizer que "Pedro Taques pegou um processo de um rombo de mais de
230 milhões de reais de uma cooperativa e guardou em uma gaveta e deixou prescrever"; que não
estava no local, não participou da reunião, não teve acesso a nenhum discurso desse gênero e
não presenciou os fatos; que não se recorda qual o contexto da questão (na época que prestou
depoimento em fase investigativa); que pode ter lido um trecho, no entanto, nunca se encontrou
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depoimento em fase investigativa); que pode ter lido um trecho, no entanto, nunca se encontrou
com o deputado Riva; que nunca esteve pessoalmente com o deputado e não declarou o descrito
no termo de depoimento de fl. 63 dos autos de IPL nº 0032/2015" - (CD - fl.197 - nos minutos
01min40s/04min59).
O informante José Pedro Gonçalves Taques, devidamente intimado (fl. 201) não compareceu ao
ato de audiência de instrução, tendo o Ministério Público Eleitoral desistido de sua oitiva, sendo
homologada, tal desistência, por este juízo (fls. 221/222).
Por derradeiro, o réu declarou, em seu interrogatório, prestado em juízo, em suma, "que é verídica
a reunião do LGBT; que era um debate, onde havia várias interpelações e dentre essas
interpelações veio a tona a questão de corrupção, a questão de que o Dr. Pedro Taques teria
afirmado que eu teria cometido vários crimes, ai eu repercuti uma matéria que havia saído em
vários jornais naqueles dias, eu tinha lido na Gazeta, de que dava conta de que o processo da
cooperlucas do Piveta, havia prescrito e, naquela matéria imputava isso ao Pedro, o então
candidato a Governador, Pedro Taques; que eu fiz uma indagação, se isso não era, não apenas
corrupção, mas se não era crime, não fiz uma afirmação, fiz uma indagação, perguntei; que não
afirmou, em nenhum momento, que o candidato a Governador José Pedro Taques era corrupto ou
era criminoso, apenas fiz uma indagação" (CD - fl. 223 - nos minutos 04min00s/06min56s).
A versão apresentada pelo acusado encontra amparo no depoimento da testemunha Isa Aguiar de
Sousa, a qual mencionou que achava que ele havia feito uma indagação. Por sua vez, os demais
depoimentos demonstram que o réu comentava sobre um aliado do Senhor Pedro Taques, de
nome Pivetta, envolvido em um caso, amplamente divulgado pela imprensa, relativo à
Cooperlucas, de modo que, as provas não nos fornecem elementos extreme de dúvidas sobre a
prática do delito em apreço.
Com efeito, não restou demostrado, in casu, qualquer elemento de prova, colhido durante a
instrução judicial, sob o crivo do contraditório, que caracterize a tipificação do delito de calunia
eleitoral, previsto no art. 324, do Código Eleitoral, sobretudo, porque não restou comprovado que o
réu tenha imputado ao Sr. José Pedro Gonçalves Taques fato determinado que seja definido como
crime, impondo-se, portanto, a absolvição do réu, nos termos do disposto no art. 386 do CPP.
Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:
TSE - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 224-84.
2014.6.02.0000 - CLASSE 32- BOCA DA MATA - ALAGOAS Relator: Ministro Admar Gonzaga
Agravante: Ministério Público Eleitoral Agravado: Gustavo Dantas Feijó Advogados: João Luís
Lôbo Silva - OAB: 5032/AL e outros AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
AÇÃO PENAL. CALÚNIA ELEITORAL. ART. 324 DO CÓDIGO ELEITORAL. EXIGÊNCIA DE
IMPUTAÇÃO A ALGUÈM DE FATO DETERMINADO QUE SEJA DEFINIDO COMO CRIME.
ALEGAÇÕES GENÈRICAS, AINDA QUE ATINJAM A HONRA DO DESTINATÁRIO, NÃO SÃO
APTAS PARA CARACTERIZAR O DELITO. A conformação do tipo penal da calúnia eleitoral exige
a imputação a alguém de fato determinado que seja definido como crime. Alegações genéricas,
ainda que atinjam a honra do destinatário, não são aptas para caracterizar o delito. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior Eleitoral. A partir da prova produzida, não
ficou comprovada a prática do crime de calúnia eleitoral, pois o discurso tido como ofensivo contém
apenas afirmações genéricas, sem individualização de todos os elementos configuradores do delito
de corrupção eleitoral. O reenquadramento jurídico dos fatos é possível em sede de recurso
especial eleitoral, sendo vedado somente o reexame de fatos e provas que não estejam
devidamente delineados na moldurá fática do acórdão regional. Precedentes do TSE. A moldura
fática encontra-se devidamente anotada no acórdão recorrido, devendo ser também considerados
os trechos dos depoimentos transcritos no voto vencido, conforme prescreve o art. 941, § 30, do
Código de Processo Civil. AgR-REspe no 224-84.201 4.6.02.0000/AL 2 Agravo regimental a que se
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Código de Processo Civil. AgR-REspe no 224-84.201 4.6.02.0000/AL 2 Agravo regimental a que se
nega provimento.
Dispositivo
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos julgo improcedente o pedido
formulado na denúncia e, por corolário, absolvo o réu José Geraldo Riva, brasileiro, divorciado,
filho de Daury Riva e de Maria Pirovani Riva, nascido aos 08/04/1959 em Guaçuí/ES, portador do
RG nº 292707 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 387.539.109-82, com endereço domiciliar na Rua
Sinjão Curvo, nº 207, Bairro Santa Rosa, nesta Capital, nos termos do disposto no art. 386, II, do
CPP.
Intime-se a parte ré, por meio de seu advogado. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Após o
trânsito em julgado, procedidas as baixas e anotações de estilo, arquive-se o feito. Isento de
custas.
P. R. I. C. Cuiabá, 10 de julho de 2019.
JEVERSON LUIZ QUINTEIRO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 43ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 27/2019/43ª ZE/MT
Prazo: 05 dias
DE

ORDEM

DO

EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

DOUTOR

ANDERSON

CANDIOTTO,

MERITÍSSIMO JUIZ ELEITORAL DA 43ª ZONA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAÇO SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, em especial
os partidos abaixo listados, nos termos do art. 1º, caput, da Resolução TSE nº 23.328/2010, que
tramita(m) nesta Zona Eleitoral autos de Prestação de Contas, no(s) qual(is) foi(ram) proferida(s)
sentença(s), consoante o(s) dado(s) abaixo descrito(s). Fica(m) o(s) partido(s) intimado(s),
inclusive para querendo, no prazo de 03 dias, apresentar(em) recurso, subscrito por advogado, nos
termos do art. 37, § 6º da Lei nº 9.096/1995.
Exercício
Processo

Partido

Município

Financeiro/
Anual Partidária

41-56.2019.6.11.0043 AVANTE
PHS

-

SORRISO

2017

DA SORRISO

2017

PARTIDO

42-41.2019.6.11.0043 HUMANISTA

SOLIDARIEDADE
43-26.2019.6.11.0043

PV

-

PARTIDO

VERDE
PTB

-

PARTIDO

51-03.2019.6.11.0043 TRABALHISTA
BRASILEIRO

SORRISO
NOVA
UBIRATÃ

2017

2017

Julgamento
Das Contas
N Ã O
PRESTADAS
N Ã O
PRESTADAS
N Ã O
PRESTADAS
N Ã O
PRESTADAS
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PMB - PARTIDO DA
52-85.2019.6.11.0043 M U L H E R
BRASILEIRA
53-70.2019.6.11.0043
55-40.2019.6.11.0043

PV

-

NOVA
UBIRATÃ

PARTIDO N O V A

VERDE

UBIRATÃ

PT - PARTIDO DOS N O V A
TRABALHADORES UBIRATÃ

2017

2017
2017
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N Ã O
PRESTADAS
N Ã O
PRESTADAS
N Ã O
PRESTADAS

PSDB - PARTIDO
56-25.2019.6.11.0043

DA

SOCIAL N O V A

DEMOCRACIA

UBIRATÃ

2017

N Ã O
PRESTADAS

BRASILEIRA
PSB

-

PARTIDO

57-10.2019.6.11.0043 SOCIALISTA
BRASILEIRO
PROS - PARTIDO
58-92.2019.6.11.0043 REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL
61-47.2019.6.11.0043

PSC

-

UBIRATÃ
NOVA
UBIRATÃ

PARTIDO N O V A

SOCIAL CRISTÃO
PDT

NOVA

PARTIDO

44-11.2019.6.11.0043 DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA

UBIRATÃ
IPIRANGA
DO NORTE

2017

2017

2017

2017

N Ã O
PRESTADAS
N Ã O
PRESTADAS
N Ã O
PRESTADAS
N Ã O
PRESTADAS

PSDB - PARTIDO
45-93.2019.6.11.0043

DA

S O C I A L IPIRANGA

DEMOCRACIA

DO NORTE

2017

N Ã O
PRESTADAS

BRASILIERA
E, para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital, que será publicado
no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Mato Grosso bem como afixado no lugar de costume do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Sorriso, Mato Grosso, aos 11 dias do mês de
julho de 2019. Eu, Andréa Fenner, Chefe de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, digitei.
(Assinado com base na Portaria 7/2015/43ªZE/MT)
ANDREA FENNER
Chefe de Cartório

SENTENÇAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017- Nº 4241.2019.6.11.0043
PARTIDO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
MUNICÍPIO: SORRISO/MT
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (sendo
atualmente tratado pelo art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017), com vistas a apurar a não
prestação de contas pelo Diretório Municipal do Partido Humanista da Solidariedade, município de
Sorriso/MT, no exercício de 2017.

O partido foi notificado para suprir a omissão no prazo de setenta e duas horas, consoante
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. 2961

Cuiabá, sexta-feira, 12 de julho de 2019

88

O partido foi notificado para suprir a omissão no prazo de setenta e duas horas, consoante
disposto no art. 30, inciso I da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (atualmente com redação definida
pelo art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE 23.546/2017). Após a notificação do
representante partidário (conforme fl. 02), manteve-se inerte a agremiação.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se às fls. 17 pelo julgamento das contas da referida
agremiação como não prestadas, procedendo, ademais, à juntada dos documentos necessários
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fl. 20), pugando ainda pela suspensão do registro ou da anotação
de direção municipal.
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei n.º 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."
A referida obrigação persiste mesmo nas seguintes situações (art. 28, §2º, §3º e § 4º da Resolução
TSE nº 23.546/2017):
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e
financeira apurada no exercício.
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I ...;
II ...;
III ...;
IV...
§ 4º. A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
movimentação financeira em espécie pela agremiação, bem como o recebimento de recursos do
Fundo Partidário, subsiste ao partido a obrigação de apresentação, ao menos, de declaração de
ausência de movimentação de recursos para o exercício financeiro de 2017. Tal instrumento,
previsto desde a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também amparado pela Lei 9.096/1995,
em seu art. 32, § 4º:
Art. 32....
§ 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 e
de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Não obstante a obrigatoriedade de prestar contas conforme acima esposado, o partido supracitado
deixou de encaminhar à Justiça Eleitoral, mesmo após a notificação de seu representante, a
prestação de contas ou a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao
exercício de 2017.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2017 do diretório municipal do Partido Humanista da Solidariedade, do
município de Sorriso/MT, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE n.º
23.546/2017, restando proibido o recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo
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município de Sorriso/MT, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE n.º
23.546/2017, restando proibido o recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo
tempo em que o partido permanecer omisso (art. 48 da Resolução TSE 23.546/2017).
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032[1], de lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, deixo de aplicar
automaticamente a sanção de suspensão do registro/anotação do referido diretório, estando tal
penalidade passível de aplicação após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se. Registre-se. Intime-se via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 10 de julho de 2019.
[1] Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art.
21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei 9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição
às normas do art. 47, caput e §2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE
23.546/2017; e do art.42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que
permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas
não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos
do art. 28 da Lei 9.096/1995.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017- Nº 4326.2019.6.11.0043
PARTIDO: PARTIDO VERDE
MUNICÍPIO: SORRISO/MT
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (sendo
atualmente tratado pelo art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017), com vistas a apurar a não
prestação de contas pelo Diretório Municipal do Partido Verde, município de Sorriso/MT, no
exercício de 2017.
O partido foi notificado para suprir a omissão no prazo de setenta e duas horas, consoante
disposto no art. 30, inciso I da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (atualmente com redação definida
pelo art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE 23.546/2017). Após a notificação do
representante partidário (conforme fl. 02), manteve-se inerte a agremiação.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se às fls. 19 pelo julgamento das contas da referida
agremiação como não prestadas, procedendo, ademais, à juntada dos documentos necessários
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fl. 22), pugando ainda pela suspensão do registro ou da anotação
de direção municipal.
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei n.º 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."
A referida obrigação persiste mesmo nas seguintes situações (art. 28, §2º, §3º e § 4º da Resolução
TSE nº 23.546/2017):
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos
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TSE nº 23.546/2017):
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e
financeira apurada no exercício.
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I ...;
II ...;
III ...;
IV...
§ 4º. A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
conta bancária aberta para a agremiação, bem como o recebimento de recursos do Fundo
Partidário, subsiste ao partido a obrigação de apresentação, ao menos, de declaração de ausência
de movimentação de recursos para o exercício financeiro de 2017. Tal instrumento, previsto desde
a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também amparado pela Lei 9.096/1995, em seu art. 32,
§ 4º:
Art. 32....
§ 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 e
de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Não obstante a obrigatoriedade de prestar contas conforme acima esposado, o partido supracitado
deixou de encaminhar à Justiça Eleitoral, mesmo após a notificação de seu representante, a
prestação de contas ou a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao
exercício de 2017.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2017 do diretório municipal do Partido Verde, do município de Sorriso/MT,
nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE n.º 23.546/2017, restando proibido
o recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer
omisso (art. 48 da Resolução TSE 23.546/2017).
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032[1], de lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, deixo de aplicar
automaticamente a sanção de suspensão do registro/anotação do referido diretório, estando tal
penalidade passível de aplicação após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se. Registre-se. Intime-se via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 09 de julho de 2019.
[1] Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art.
21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei 9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição
às normas do art. 47, caput e §2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE
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às normas do art. 47, caput e §2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE
23.546/2017; e do art.42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que
permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas
não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos
do art. 28 da Lei 9.096/1995.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017- Nº 4411.2019.6.11.0043
PARTIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
MUNICÍPIO: IPIRANGA DO NORTE/MT
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (sendo
atualmente tratado pelo art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017), com vistas a apurar a não
prestação de contas pelo Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista, município de
Ipiranga do Norte/MT, no exercício de 2017.
O partido foi notificado para suprir a omissão no prazo de setenta e duas horas, consoante
disposto no art. 30, inciso I da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (atualmente com redação definida
pelo art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE 23.546/2017). Após a notificação do
representante partidário (conforme fl. 03), manteve-se inerte a agremiação.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se às fls. 17 pelo julgamento das contas da referida
agremiação como não prestadas, procedendo, ademais, à juntada dos documentos necessários
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fl. 20), pugando ainda pela suspensão do registro ou da anotação
de direção municipal
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei n.º 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."
A referida obrigação persiste mesmo nas seguintes situações (art. 28, §2º, §3º e § 4º da Resolução
TSE nº 23.546/2017):
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e
financeira apurada no exercício.
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I ...;
II ...;
III ...;
IV...
§ 4º. A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
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Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
movimentação financeira em espécie pela agremiação, bem como o recebimento de recursos do
Fundo Partidário, subsiste ao partido a obrigação de apresentação, ao menos, de declaração de
ausência de movimentação de recursos para o exercício financeiro de 2017. Tal instrumento,
previsto desde a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também amparado pela Lei 9.096/1995,
em seu art. 32, § 4º:
Art. 32....
§ 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 e
de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Não obstante a obrigatoriedade de prestar contas conforme acima esposado, o partido supracitado
deixou de encaminhar à Justiça Eleitoral, mesmo após a notificação de seu representante, a
prestação de contas ou a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao
exercício de 2017.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2017 do diretório municipal do Partido Democrático Trabalhista, do
município de Ipiranga do Norte/MT, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea "a", da Resolução
TSE n.º 23.546/2017, restando proibido o recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário,
pelo tempo em que o partido permanecer omisso (art. 48 da Resolução TSE 23.546/2017).
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032[1], de lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, deixo de aplicar
automaticamente a sanção de suspensão do registro/anotação do referido diretório, estando tal
penalidade passível de aplicação após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se. Registre-se. Intime-se via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 10 de julho de 2019.
[1] Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art.
21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei 9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição
às normas do art. 47, caput e §2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE
23.546/2017; e do art.42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que
permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas
não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos
do art. 28 da Lei 9.096/1995.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017- Nº 4593.2019.6.11.0043
Interessado: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - Ipiranga do Norte/MT
Autoridade: Juízo da 43ª Zona Eleitoral
Vistos etc.
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Autoridade: Juízo da 43ª Zona Eleitoral
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (sendo
atualmente tratado pelo art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017), com vistas a apurar a não
prestação de contas pelo Diretório Municipal do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA, município de Ipiranga do Norte/MT, no exercício de 2017.
O partido foi notificado para suprir a omissão no prazo de setenta e duas horas, consoante
disposto no art. 30, inciso I da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (atualmente com redação definida
pelo art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE 23.546/2017). Após a notificação do
representante partidário (fl. 03), manteve-se inerte a agremiação.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se às fls. 16 pelo julgamento das contas da referida
agremiação como não prestadas, procedendo, ademais, à juntada dos documentos necessários
descritos no art. 30, inciso VI, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fl. 19), pugando ainda pela suspensão do registro ou da anotação
de direção municipal.
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei n.º 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."
A referida obrigação persiste mesmo nas seguintes situações (art. 28, §2º, §3º e § 4º da Resolução
TSE nº 23.546/2017):
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e
financeira apurada no exercício.
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I ...;
II ...;
III ...;
IV...
§ 4º. A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
Os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram a existência de conta bancária aberta
(fls. 12/13) para a agremiação, da qual se vê, no entanto, apenas movimentação negativa,
referente à tarifa de manutenção de conta, sem qualquer registro de recebimento de valores a
qualquer título.
Às fls. 14/15 foram colacionados pela unidade técnica relatórios dos quais se inferem que não
houve recebimento de recursos do Fundo Partidário e outros recursos.
Não obstante isso, subsiste ao partido a obrigação de apresentação, ao menos, de declaração de
ausência de movimentação de recursos para o exercício financeiro de 2017. Tal instrumento,
previsto desde a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também amparado pela Lei 9.096/1995,
em seu art. 32, § 4º:
Art. 32....
§ 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 e
de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
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demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Com efeito, persistindo a obrigatoriedade de prestar contas conforme acima esposado, o partido
supracitado deixou de encaminhar à Justiça Eleitoral, mesmo após a notificação de seus
representantes, a prestação de contas ou a declaração de ausência de movimentação de recursos
referente ao exercício de 2017.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2017 do diretório municipal do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA, do município de Ipiranga do Norte/MT, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea "a",
da Resolução TSE n.º 23.546/2017, restando proibido o recebimento de recursos oriundos do
Fundo Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso (art. 48 da Resolução TSE
23.546/2017).
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032[1], de lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, deixo de aplicar
automaticamente a sanção de suspensão do registro/anotação do referido diretório, estando tal
penalidade passível de aplicação após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se. Registre-se. Intime-se via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 10 de julho de 2019.
[1] Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art.
21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei 9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição
às normas do art. 47, caput e §2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE
23.546/2017; e do art.42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que
permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas
não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos
do art. 28 da Lei 9.096/1995.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017- Nº 6147.2019.6.11.0043
Interessado: Partido Social Cristão - PSC - Nova Ubiratã/MT
Autoridade: Juízo da 43ª Zona Eleitoral
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (sendo
atualmente tratado pelo art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017), com vistas a apurar a não
prestação de contas pelo Diretório Municipal do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO, município de Nova
Ubiratã/MT, no exercício de 2017.
O partido foi notificado para suprir a omissão no prazo de setenta e duas horas, consoante
disposto no art. 30, inciso I da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (atualmente com redação definida
pelo art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE 23.546/2017). Após a notificação do
representante partidário (fl. 09/10), manteve-se inerte a agremiação.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se às fls. 17 pelo julgamento das contas da referida
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Com efeito, a unidade técnica manifestou-se às fls. 17 pelo julgamento das contas da referida
agremiação como não prestadas, procedendo, ademais, à juntada dos documentos necessários
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fl. 20/21), pugando ainda pela suspensão do registro ou da
anotação de direção municipal.
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei n.º 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."
A referida obrigação persiste mesmo nas seguintes situações (art. 28, §2º, §3º e § 4º da Resolução
TSE nº 23.546/2017):
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e
financeira apurada no exercício.
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I ...;
II ...;
III ...;
IV...
§ 4º. A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
lançamentos na conta bancária aberta para a agremiação, bem como o recebimento de recursos
do Fundo Partidário, subsiste ao partido a obrigação de apresentação, ao menos, de declaração de
ausência de movimentação de recursos para o exercício financeiro de 2017. Tal instrumento,
previsto desde a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também amparado pela Lei 9.096/1995,
em seu art. 32, § 4º:
Art. 32....
§ 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 e
de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Não obstante a obrigatoriedade de prestar contas conforme acima esposado, o partido supracitado
deixou de encaminhar à Justiça Eleitoral, mesmo após a notificação de seus representantes, a
prestação de contas ou a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao
exercício de 2017.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2017 do diretório municipal do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO, do município
de Nova Ubiratã/MT, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE n.º 23.546
/2017, restando proibido o recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em
que o partido permanecer omisso (art. 48 da Resolução TSE 23.546/2017).
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032[1], de lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, deixo de aplicar
automaticamente a sanção de suspensão do registro/anotação do referido diretório, estando tal
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Inconstitucionalidade 6.032[1], de lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, deixo de aplicar
automaticamente a sanção de suspensão do registro/anotação do referido diretório, estando tal
penalidade passível de aplicação após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se. Registre-se. Intime-se via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 10 de julho de 2019.
[1] Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art.
21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei 9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição
às normas do art. 47, caput e §2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE
23.546/2017; e do art.42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que
permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas
não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos
do art. 28 da Lei 9.096/1995.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017- Nº 5285.2019.6.11.0043
Interessado: Partido da Mulher Brasileira - PMB - Nova Ubiratã/MT
Autoridade: Juízo da 43ª Zona Eleitoral
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (sendo
atualmente tratado pelo art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017), com vistas a apurar a não
prestação de contas pelo Diretório Municipal do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA, município
de Nova Ubiratã/MT, no exercício de 2017.
O partido foi notificado para suprir a omissão no prazo de setenta e duas horas, consoante
disposto no art. 30, inciso I da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (atualmente com redação definida
pelo art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE 23.546/2017). Após a notificação do
representante partidário (fls. 08/10), manteve-se inerte a agremiação.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se às fls. 17 pelo julgamento das contas da referida
agremiação como não prestadas, procedendo, ademais, à juntada dos documentos necessários
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fl. 20/21), pugando ainda pela suspensão do registro ou da
anotação de direção municipal.
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei n.º 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."
A referida obrigação persiste mesmo nas seguintes situações (art. 28, §2º, §3º e § 4º da Resolução
TSE nº 23.546/2017):
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e
financeira apurada no exercício.
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
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§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I ...;
II ...;
III ...;
IV...
§ 4º. A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
lançamentos na conta bancária aberta para a agremiação, bem como o recebimento de recursos
do Fundo Partidário, subsiste ao partido a obrigação de apresentação, ao menos, de declaração de
ausência de movimentação de recursos para o exercício financeiro de 2017. Tal instrumento,
previsto desde a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também amparado pela Lei 9.096/1995,
em seu art. 32, § 4º:
Art. 32....
§ 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 e
de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Não obstante a obrigatoriedade de prestar contas conforme acima esposado, o partido supracitado
deixou de encaminhar à Justiça Eleitoral, mesmo após a notificação de seus representantes, a
prestação de contas ou a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao
exercício de 2017.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2017 do diretório municipal do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA, do
município de Nova Ubiratã/MT, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE n.º
23.546/2017, restando proibido o recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo
tempo em que o partido permanecer omisso (art. 48 da Resolução TSE 23.546/2017).
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032[1], de lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, deixo de aplicar
automaticamente a sanção de suspensão do registro/anotação do referido diretório, estando tal
penalidade passível de aplicação após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se. Registre-se. Intime-se via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 10 de julho de 2019.
[1] Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art.
21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei 9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição
às normas do art. 47, caput e §2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE
23.546/2017; e do art.42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que
permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas
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municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas
não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos
do art. 28 da Lei 9.096/1995.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017- Nº 5370.2019.6.11.0043
Interessado: Partido Verde - PV - Nova Ubiratã/MT
Autoridade: Juízo da 43ª Zona Eleitoral
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (sendo
atualmente tratado pelo art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017), com vistas a apurar a não
prestação de contas pelo Diretório Municipal do PARTIDO VERDE, município de Nova Ubiratã/MT,
no exercício de 2017.
O partido foi notificado para suprir a omissão no prazo de setenta e duas horas, consoante
disposto no art. 30, inciso I da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (atualmente com redação definida
pelo art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE 23.546/2017). Após a notificação do
representante partidário (fls. 12/14), manteve-se inerte a agremiação.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se às fls. 21 pelo julgamento das contas da referida
agremiação como não prestadas, procedendo, ademais, à juntada dos documentos necessários
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fl. 24/25), pugando ainda pela suspensão do registro ou da
anotação de direção municipal.
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei n.º 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."
A referida obrigação persiste mesmo nas seguintes situações (art. 28, §2º, §3º e § 4º da Resolução
TSE nº 23.546/2017):
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e
financeira apurada no exercício.
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I ...;
II ...;
III ...;
IV...
§ 4º. A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
lançamento na conta bancária aberta para a agremiação, bem como o recebimento de recursos do
Fundo Partidário, subsiste ao partido a obrigação de apresentação, ao menos, de declaração de
ausência de movimentação de recursos para o exercício financeiro de 2017. Tal instrumento,
previsto desde a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também amparado pela Lei 9.096/1995,
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previsto desde a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também amparado pela Lei 9.096/1995,
em seu art. 32, § 4º:
Art. 32....
§ 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 e
de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Não obstante a obrigatoriedade de prestar contas conforme acima esposado, o partido supracitado
deixou de encaminhar à Justiça Eleitoral, mesmo após a notificação de seus representantes, a
prestação de contas ou a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao
exercício de 2017.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2017 do diretório municipal do PARTIDO VERDE, do município de Nova
Ubiratã/MT, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE n.º 23.546/2017,
restando proibido o recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que o
partido permanecer omisso (art. 48 da Resolução TSE 23.546/2017).
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032[1], de lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, deixo de aplicar
automaticamente a sanção de suspensão do registro/anotação do referido diretório, estando tal
penalidade passível de aplicação após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se. Registre-se. Intime-se via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 10 de julho de 2019.
[1] Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art.
21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei 9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição
às normas do art. 47, caput e §2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE
23.546/2017; e do art.42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que
permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas
não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos
do art. 28 da Lei 9.096/1995.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017- Nº 5540.2019.6.11.0043
Interessado: Partido dos Trabalhadores - PT - Nova Ubiratã/MT
Autoridade: Juízo da 43ª Zona Eleitoral
Vistos etc.

Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (sendo
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Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (sendo
atualmente tratado pelo art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017), com vistas a apurar a não
prestação de contas pelo Diretório Municipal do PARTIDO DOS TRABALHADORES, município de
Nova Ubiratã/MT, no exercício de 2017.
O partido foi notificado para suprir a omissão no prazo de setenta e duas horas, consoante
disposto no art. 30, inciso I da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (atualmente com redação definida
pelo art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE 23.546/2017). Após a notificação do
representante partidário (fls. 08/10), manteve-se inerte a agremiação.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se às fls. 17 pelo julgamento das contas da referida
agremiação como não prestadas, procedendo, ademais, à juntada dos documentos necessários
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fl. 20/21), pugando ainda pela suspensão do registro ou da
anotação de direção municipal.
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei n.º 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."
A referida obrigação persiste mesmo nas seguintes situações (art. 28, §2º, §3º e § 4º da Resolução
TSE nº 23.546/2017):
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e
financeira apurada no exercício.
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I ...;
II ...;
III ...;
IV...
§ 4º. A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
lançamentos nas contas bancárias abertas para a agremiação, bem como o recebimento de
recursos do Fundo Partidário, subsiste ao partido a obrigação de apresentação, ao menos, de
declaração de ausência de movimentação de recursos para o exercício financeiro de 2017. Tal
instrumento, previsto desde a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também amparado pela Lei
9.096/1995, em seu art. 32, § 4º:
Art. 32....
§ 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 e
de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.

Não obstante a obrigatoriedade de prestar contas conforme acima esposado, o partido supracitado
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Não obstante a obrigatoriedade de prestar contas conforme acima esposado, o partido supracitado
deixou de encaminhar à Justiça Eleitoral, mesmo após a notificação de seus representantes, a
prestação de contas ou a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao
exercício de 2017.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2017 do diretório municipal do PARTIDO DOS TRABALHADORES, do
município de Nova Ubiratã/MT, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE n.º
23.546/2017, restando proibido o recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo
tempo em que o partido permanecer omisso (art. 48 da Resolução TSE 23.546/2017).
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032[1], de lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, deixo de aplicar
automaticamente a sanção de suspensão do registro/anotação do referido diretório, estando tal
penalidade passível de aplicação após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se. Registre-se. Intime-se via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 10 de julho de 2019.
[1] Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art.
21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei 9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição
às normas do art. 47, caput e §2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE
23.546/2017; e do art.42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que
permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas
não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos
do art. 28 da Lei 9.096/1995.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017- Nº 5625.2019.6.11.0043
Interessado: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - Nova Ubiratã/MT
Autoridade: Juízo da 43ª Zona Eleitoral
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (sendo
atualmente tratado pelo art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017), com vistas a apurar a não
prestação de contas pelo Diretório Municipal do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA, município de Nova Ubiratã/MT, no exercício de 2017.
O partido foi notificado para suprir a omissão no prazo de setenta e duas horas, consoante
disposto no art. 30, inciso I da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (atualmente com redação definida
pelo art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE 23.546/2017). Após a notificação do
representante partidário (fls. 08/10), manteve-se inerte a agremiação.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se às fls. 17 pelo julgamento das contas da referida
agremiação como não prestadas, procedendo, ademais, à juntada dos documentos necessários
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
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Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fl. 20/21), pugando ainda pela suspensão do registro ou da
anotação de direção municipal.
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei n.º 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."
A referida obrigação persiste mesmo nas seguintes situações (art. 28, §2º, §3º e § 4º da Resolução
TSE nº 23.546/2017):
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e
financeira apurada no exercício.
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I ...;
II ...;
III ...;
IV...
§ 4º. A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
movimentação na conta bancária aberta para a agremiação, bem como o recebimento de recursos
do Fundo Partidário, subsiste ao partido a obrigação de apresentação, ao menos, de declaração de
ausência de movimentação de recursos para o exercício financeiro de 2017. Tal instrumento,
previsto desde a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também amparado pela Lei 9.096/1995,
em seu art. 32, § 4º:
Art. 32....
§ 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 e
de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Não obstante a obrigatoriedade de prestar contas conforme acima esposado, o partido supracitado
deixou de encaminhar à Justiça Eleitoral, mesmo após a notificação de seus representantes, a
prestação de contas ou a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao
exercício de 2017.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2017 do diretório municipal do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA, do município de Nova Ubiratã/MT, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea "a", da
Resolução TSE n.º 23.546/2017, restando proibido o recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso (art. 48 da Resolução TSE 23.546
/2017).
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032[1], de lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, deixo de aplicar

automaticamente a sanção de suspensão do registro/anotação do referido diretório, estando tal
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automaticamente a sanção de suspensão do registro/anotação do referido diretório, estando tal
penalidade passível de aplicação após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se. Registre-se. Intime-se via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 10 de julho de 2019.
[1] Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art.
21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei 9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição
às normas do art. 47, caput e §2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE
23.546/2017; e do art.42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que
permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas
não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos
do art. 28 da Lei 9.096/1995.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017- Nº 5710.2019.6.11.0043
Interessado: Partido Socialista Brasileiro - PSB - Nova Ubiratã/MT
Autoridade: Juízo da 43ª Zona Eleitoral
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (sendo
atualmente tratado pelo art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017), com vistas a apurar a não
prestação de contas pelo Diretório Municipal do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, município
de Nova Ubiratã/MT, no exercício de 2017.
O partido foi notificado para suprir a omissão no prazo de setenta e duas horas, consoante
disposto no art. 30, inciso I da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (atualmente com redação definida
pelo art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE 23.546/2017. Após a notificação do
representante partidário (fls. 08/10), manteve-se inerte a agremiação.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se às fls. 17 pelo julgamento das contas da referida
agremiação como não prestadas, procedendo, ademais, à juntada dos documentos necessários
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fl. 20-22), pugando ainda pela suspensão do registro ou da
anotação de direção municipal.
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei n.º 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."
A referida obrigação persiste mesmo nas seguintes situações (art. 28, §2º, §3º e § 4º da Resolução
TSE nº 23.546/2017):
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e
financeira apurada no exercício.
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
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§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I ...;
II ...;
III ...;
IV...
§ 4º. A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
lançamentos na conta bancária aberta para a agremiação, bem como o recebimento de recursos
do Fundo Partidário, subsiste ao partido a obrigação de apresentação, ao menos, de declaração de
ausência de movimentação de recursos para o exercício financeiro de 2017. Tal instrumento,
previsto desde a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também amparado pela Lei 9.096/1995,
em seu art. 32, § 4º:
Art. 32....
§ 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 e
de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Não obstante a obrigatoriedade de prestar contas conforme acima esposado, o partido supracitado
deixou de encaminhar à Justiça Eleitoral, mesmo após a notificação de seus representantes, a
prestação de contas ou a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao
exercício de 2017.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2017 do diretório municipal do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, do
município de Nova Ubiratã/MT, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE n.º
23.546/2017, restando proibido o recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo
tempo em que o partido permanecer omisso (art. 48 da Resolução TSE 23.546/2017).
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032[1], de lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, deixo de aplicar
automaticamente a sanção de suspensão do registro/anotação do referido diretório, estando tal
penalidade passível de aplicação após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se. Registre-se. Intime-se via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 10 de julho de 2019.
[1] Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art.
21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei 9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição
às normas do art. 47, caput e §2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE
23.546/2017; e do art.42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que
permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas
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municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas
não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos
do art. 28 da Lei 9.096/1995.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017- Nº 5892.2019.6.11.0043
Interessado: Partido Republicano da Ordem Social - PROS - Nova Ubiratã/MT
Autoridade: Juízo da 43ª Zona Eleitoral
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (sendo
atualmente tratado pelo art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017), com vistas a apurar a não
prestação de contas pelo Diretório Municipal do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL,
município de Nova Ubiratã/MT, no exercício de 2017.
O partido foi notificado para suprir a omissão no prazo de setenta e duas horas, consoante
disposto no art. 30, inciso I da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (atualmente com redação definida
pelo art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE 23.546/2017). Após a notificação do
representante partidário (fl. 08/10), manteve-se inerte a agremiação.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se às fls. 17 pelo julgamento das contas da referida
agremiação como não prestadas, procedendo, ademais, à juntada dos documentos necessários
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fl. 2/21), pugando ainda pela suspensão do registro ou da anotação
de direção municipal.
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei n.º 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."
A referida obrigação persiste mesmo nas seguintes situações (art. 28, §2º, §3º e § 4º da Resolução
TSE nº 23.546/2017):
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e
financeira apurada no exercício.
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I ...;
II ...;
III ...;
IV...
§ 4º. A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
conta bancária aberta para a agremiação, bem como o recebimento de recursos do Fundo
Partidário, subsiste ao partido a obrigação de apresentação, ao menos, de declaração de ausência
de movimentação de recursos para o exercício financeiro de 2017. Tal instrumento, previsto desde
a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também amparado pela Lei 9.096/1995, em seu art. 32,
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a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também amparado pela Lei 9.096/1995, em seu art. 32,
§ 4º:
Art. 32....
§ 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 e
de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Não obstante a obrigatoriedade de prestar contas conforme acima esposado, o partido supracitado
deixou de encaminhar à Justiça Eleitoral, mesmo após a notificação de seus representantes, a
prestação de contas ou a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao
exercício de 2017.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2017 do diretório municipal do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL, do município de Nova Ubiratã/MT, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea "a", da
Resolução TSE n.º 23.546/2017, restando proibido o recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer omisso (art. 48 da Resolução TSE 23.546
/2017).
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032[1], de lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, deixo de aplicar
automaticamente a sanção de suspensão do registro/anotação do referido diretório, estando tal
penalidade passível de aplicação após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se. Registre-se. Intime-se via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 10 de julho de 2019.
[1] Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art.
21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei 9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição
às normas do art. 47, caput e §2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE
23.546/2017; e do art.42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que
permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas
não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos
do art. 28 da Lei 9.096/1995.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017- Nº 4156.2019.6.11.0043
PARTIDO: AVANTE
MUNICÍPIO: SORRISO/MT
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (sendo
atualmente tratado pelo art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017), com vistas a apurar a não
prestação de contas pelo Diretório Municipal do AVANTE, município de Sorriso/MT, no exercício de
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atualmente tratado pelo art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017), com vistas a apurar a não
prestação de contas pelo Diretório Municipal do AVANTE, município de Sorriso/MT, no exercício de
2017.
O partido foi notificado para suprir a omissão no prazo de setenta e duas horas, consoante
disposto no art. 30, inciso I da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (atualmente com redação definida
pelo art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE 23.546/2017). Após a notificação do
representante partidário (conforme fl. 02), manteve-se inerte a agremiação.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se às fls. 16 pelo julgamento das contas da referida
agremiação como não prestadas, procedendo, ademais, à juntada dos documentos necessários
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fl. 19), pugando ainda pela suspensão do registro ou da anotação
de direção municipal.
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei n.º 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."
A referida obrigação persiste mesmo nas seguintes situações (art. 28, §2º, §3º e § 4º da Resolução
TSE nº 23.546/2017):
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e
financeira apurada no exercício.
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I ...;
II ...;
III ...;
IV...
§ 4º. A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
conta bancária aberta para a agremiação, bem como o recebimento de recursos do Fundo
Partidário, subsiste ao partido a obrigação de apresentação, ao menos, de declaração de ausência
de movimentação de recursos para o exercício financeiro de 2017. Tal instrumento, previsto desde
a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também amparado pela Lei 9.096/1995, em seu art. 32,
§ 4º:
Art. 32....
§ 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 e
de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Não obstante a obrigatoriedade de prestar contas conforme acima esposado, o partido supracitado
deixou de encaminhar à Justiça Eleitoral, mesmo após a notificação de seu representante, a
prestação de contas ou a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao
exercício de 2017.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2017 do diretório municipal do AVANTE, do município de Sorriso/MT, nos
termos do artigo 46, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE n.º 23.546/2017, restando proibido o
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo tempo em que o partido permanecer
omisso (art. 48 da Resolução TSE 23.546/2017).
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032[1], de lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, deixo de aplicar
automaticamente a sanção de suspensão do registro/anotação do referido diretório, estando tal
penalidade passível de aplicação após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se. Registre-se. Intime-se via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 10 de julho de 2019.
[1] Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art.
21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei 9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição
às normas do art. 47, caput e §2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE
23.546/2017; e do art.42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que
permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas
não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos
do art. 28 da Lei 9.096/1995.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017- Nº 5103.2019.6.11.0043
Interessado: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - Nova Ubiratã/MT
Autoridade: Juízo da 43ª Zona Eleitoral
Vistos etc.
Trata-se de processo instaurado nos termos do art. 30 da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (sendo
atualmente tratado pelo art. 30 da Resolução TSE 23.546/2017), com vistas a apurar a não
prestação de contas pelo Diretório Municipal do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, município
de Nova Ubiratã/MT, no exercício de 2017.
O partido foi notificado para suprir a omissão no prazo de setenta e duas horas, consoante
disposto no art. 30, inciso I da Resolução TSE n.º 23.464/2015 (atualmente com redação definida
pelo art. 30, inciso I, alínea "a" da Resolução TSE 23.546/2017). Após a notificação do
representante partidário (fls. 08/10), manteve-se inerte a agremiação.
Com efeito, a unidade técnica manifestou-se às fls. 17 pelo julgamento das contas da referida
agremiação como não prestadas, procedendo, ademais, à juntada dos documentos necessários
descritos no art. 30, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no sentido de que as contas fossem
julgadas como não prestadas (fl. 20/21), pugando ainda pela suspensão do registro ou da
anotação de direção municipal.
É o relatório. Decido.
O artigo 32 da Lei n.º 9.096/95 dispõe que "O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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O artigo 32 da Lei n.º 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."
A referida obrigação persiste mesmo nas seguintes situações (art. 28, §2º, §3º e § 4º da Resolução
TSE nº 23.546/2017):
§ 2º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e
financeira apurada no exercício.
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de
ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I ...;
II ...;
III ...;
IV...
§ 4º. A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
Em que pese o fato de que os relatórios ora trazidos pela unidade técnica demonstram não haver
conta bancária aberta para a agremiação, bem como o recebimento de recursos do Fundo
Partidário, subsiste ao partido a obrigação de apresentação, ao menos, de declaração de ausência
de movimentação de recursos para o exercício financeiro de 2017. Tal instrumento, previsto desde
a Resolução TSE n.º 23.464/2015, é hoje também amparado pela Lei 9.096/1995, em seu art. 32,
§ 4º:
Art. 32....
§ 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 e
de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Não obstante a obrigatoriedade de prestar contas conforme acima esposado, o partido supracitado
deixou de encaminhar à Justiça Eleitoral, mesmo após a notificação de seus representantes, a
prestação de contas ou a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao
exercício de 2017.
Isto posto, acompanhando o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas referentes ao
exercício financeiro de 2017 do diretório municipal do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, do
município de Nova Ubiratã/MT, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE n.º
23.546/2017, restando proibido o recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, pelo
tempo em que o partido permanecer omisso (art. 48 da Resolução TSE 23.546/2017).
Nos termos da medida cautelar concedida parcialmente nos autos do processo de Ação Direta de
Inconstitucionalidade 6.032[1], de lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, deixo de aplicar
automaticamente a sanção de suspensão do registro/anotação do referido diretório, estando tal
penalidade passível de aplicação após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de
procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do art. 28 da Lei 9.096/1995.
Publique-se. Registre-se. Intime-se via Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Transitada em julgado, proceda-se às anotações necessárias no SICO e, após, arquivem-se os
autos com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 10 de julho de 2019.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Cumpra-se.
Sorriso/MT, 10 de julho de 2019.
[1] Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art.
21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei 9.868/1999), para conferir interpretação conforme à Constituição
às normas do art. 47, caput e §2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE
23.546/2017; e do art.42, caput, da Res./TSE 23.571/2018, afastando qualquer interpretação que
permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou
municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas
não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com
trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, nos termos
do art. 28 da Lei 9.096/1995.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 44ª ZONA ELEITORAL
ATAS
INQUÉRITO N° 256-34.2016.6.11.0044
TERMO DE AUDIÊNCIA
Inquérito n° 256-34.2016.6.11.0044
Autor do Fato: Edileusa Oliveira Ribeiro
Data: 10 de julho de 2019, 08h50min (MT).
PRESENTES
Juiz Eleitoral: Dr. Diego Hartmann
Promotor de Justiça: Luis Alexandre Lima Lentisco
Advogado: --------Autor do Fato: Edileusa Oliveira Ribeiro
OCORRÊNCIAS
Aberta a audiência, o Juiz expôs à suposta autora os benefícios e consequências da transação
penal, tendo a mesma se declarado esclarecida e sem dúvidas a respeito. Dada a palavra ao D.
Promotor de Justiça, este manifestou-se conforme peça presente nos autos, reformulando a
proposta para o pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil Reais), a
serem pagos de forma parcelada, em 12 prestações mensais e sucessivas no valor de R$ 833,33
(oitocentos e trinta e três centavos e trinta e três centavos), com vencimento todo dia 10, a serem
destinados ao CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GUARANTÃ DO
NORTE, devendo os valores serem depositados diretamente na conta da entidade beneficiada
(BANCO SICOOB - N. 756 - AGENCIA 4598 - CONTA CORRENTE 93.786-0 - CNPJ 28803190
/0001-02). Todos os meses a demandada deverá comprovar nos autos o depósito, sob pena de terse por descumprido o acordo. Dada a palavra à demandada, manifestou-se de acordo com a
proposta de transação, comprometendo-se a cumpri-la na integralidade.
TERMO DE DELIBERAÇÃO
MM. Juiz deliberou o seguinte:
"I - Atendidos os requisitos do art. 76, §2º, da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO a TRANSAÇÃO
PENAL OFERTADA nos termos acima.
II - Adverte-se a beneficiada de que o cumprimento integral da medida acordada acarretará a
extinção de sua punibilidade, em razão do fato objeto deste feito. O descumprimento poderá
acarretar a revogação do benefício e o oferecimento de denúncia, com a instauração do
procedimento criminal (RE 602072 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 19/11
/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-02-2010
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-02-2010
EMENT VOL-02391-10 PP-02155 LEXSTF v. 32, n. 375, 2010, p. 451-456 RJTJRS v. 45, n. 277,
2010, p. 33-36).
III - Registre-se a presente transação penal, apenas para o efeito de impedir o mesmo benefício,
no prazo de 05 (cinco) anos. "
MM. Juiz deu por encerrada a audiência. Nada mais havendo a consignar, por mim,
_________________, Wilhiano S. e Silva, Técnico Judiciário, às 08 horas e 50 min, foi lavrado o
presente termo, que vai assinado pelos presentes.".
Diego Hartmann
Juiz Eleitoral
Luis Alexandre Lima Lentisco
Promotor de Justiça
Edileusa Oliveira Ribeiro
WILHIANO SOUZA E SILVA
Técnico Judiciário

PROCESSO N° 225-14.2016.6.11.0044
TERMO DE AUDIÊNCIA
Processo n° 225-14.2016.6.11.0044
Autor do Fato: Emerlina Camargo
Data: 10 de julho de 2019, 09h35min (MT).
PRESENTES
Juiz Eleitoral: Dr. Diego Hartmann
Promotor de Justiça: Luis Alexandre Lima Lentisco
Advogado: --------Autor do Fato: Emerlina Camargo
OCORRÊNCIAS
Aberta a audiência, o Juiz expôs à suposta autora os benefícios e consequências da transação
penal, tendo a mesma se declarado esclarecida e sem dúvidas a respeito. Dada a palavra ao D.
Promotor de Justiça, este manifestou-se conforme peça presente nos autos, reformulando a
proposta para o pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (um mil Reais), a
serem pagos de forma parcelada, em 2 (duas) prestações mensais e sucessivas no valor de R$
500,00 (quinhentos Reais), com vencimento todo dia 20, iniciando no dia 22.07.2019, a serem
destinados ao CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GUARANTÃ DO
NORTE, devendo os valores serem depositados diretamente na conta da entidade beneficiada
(BANCO SICOOB - N. 756 - AGENCIA 4598 - CONTA CORRENTE 93.787-8 - CNPJ 28803190
/0001-02). Todos os meses a demandada deverá comprovar nos autos o depósito, sob pena de terse por descumprido o acordo. Dada a palavra à demandada, manifestou-se de acordo com a
proposta de transação, comprometendo-se a cumpri-la na integralidade.
TERMO DE DELIBERAÇÃO
MM. Juiz deliberou o seguinte:
"I - Atendidos os requisitos do art. 76, §2º, da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO a TRANSAÇÃO
PENAL OFERTADA nos termos acima.
II - Adverte-se a beneficiada de que o cumprimento integral da medida acordada acarretará a
extinção de sua punibilidade, em razão do fato objeto deste feito. O descumprimento poderá
acarretar a revogação do benefício e o oferecimento de denúncia, com a instauração do
procedimento criminal (RE 602072 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 19/11
/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-02-2010
EMENT VOL-02391-10 PP-02155 LEXSTF v. 32, n. 375, 2010, p. 451-456 RJTJRS v. 45, n. 277,
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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EMENT VOL-02391-10 PP-02155 LEXSTF v. 32, n. 375, 2010, p. 451-456 RJTJRS v. 45, n. 277,
2010, p. 33-36).
III - Registre-se a presente transação penal, apenas para o efeito de impedir o mesmo benefício,
no prazo de 05 (cinco) anos. "
MM. Juiz deu por encerrada a audiência. Nada mais havendo a consignar, por mim,
_________________, Wilhiano S. e Silva, Técnico Judiciário, às 10 horas, foi lavrado o presente
termo, que vai assinado pelos presentes.".
Diego Hartmann
Juiz Eleitoral
Luis Alexandre Lima Lentisco
Promotor de Justiça
Emerlina Camargo
WILHIANO SOUZA E SILVA
Técnico Judiciário

PROCESSO N° 61-78.2018.6.11.0044
TERMO DE AUDIÊNCIA
Processo n° 61-78.2018.6.11.0044
Autor do Fato: Edson Wronski Junior
Data: 10 de julho de 2019, 10h50min (MT).
PRESENTES
Juiz Eleitoral: Dr. Diego Hartmann
Promotor de Justiça: Luis Alexandre Lima Lentisco
Advogado: --------Autor do Fato: Edson Wronski Junior
OCORRÊNCIAS
Aberta a audiência, o Juiz expôs ao suposto autor os benefícios e consequências da transação
penal, tendo o mesmo se declarado esclarecido e sem dúvidas a respeito. Dada a palavra ao D.
Promotor de Justiça, este manifestou-se conforme peças presentes nos autos, REFORMULANDO
A PROPOSTA nos seguintes termos: Pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos Reais),
divididos em 5 (cinco) prestações mensais no valor de R$ 300,00 (trezentos Reais) cada, a
primeira com vencimento no dia 22.07.2019 e as demais todo dia 20. O valores deverão ser
destinados ao CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE GUARANTÃ DO
NORTE, devendo ser depositado diretamente na conta da entidade beneficiada (BANCO SICOOB
- N. 756 - AGENCIA 4598 - CONTA CORRENTE 93.786-0 - CNPJ 28803190/0001-02). Todos os
meses o demandado deverá comprovar nos autos o depósito, pessoalmente ou via e-mail
(zona44@tre-mt.jus.br) sob pena de ter-se por descumprido o acordos. Dada a palavra ao suposto
autor do fato e facultada a entrevista reservada com seu Defensor, manifestou-se de acordo com a
proposta de transação.
TERMO DE DELIBERAÇÃO
MM. Juiz deliberou o seguinte:
"I - Atendidos os requisitos do art. 76, §2º, da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO a TRANSAÇÃO
PENAL OFERTADA nos termos acima.
II - Adverte-se o beneficiado de que o cumprimento integral da medida acordada acarretará a
extinção de sua punibilidade, em razão do fato objeto deste feito. O descumprimento poderá
acarretar a revogação do benefício e o oferecimento de denúncia, com a instauração do
procedimento criminal (RE 602072 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 19/11
/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-02-2010
EMENT VOL-02391-10 PP-02155 LEXSTF v. 32, n. 375, 2010, p. 451-456 RJTJRS v. 45, n. 277,
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. 2961

Cuiabá, sexta-feira, 12 de julho de 2019

113

EMENT VOL-02391-10 PP-02155 LEXSTF v. 32, n. 375, 2010, p. 451-456 RJTJRS v. 45, n. 277,
2010, p. 33-36).
III - Registre-se a presente transação penal, apenas para o efeito de impedir o mesmo benefício,
no prazo de 05 (cinco) anos. "
MM. Juiz deu por encerrada a audiência. Nada mais havendo a consignar, por mim,
_________________, Wilhiano S. e Silva, Técnico Judiciário, às 08 horas e 50 min, foi lavrado o
presente termo, que vai assinado pelos presentes.".
Diego Hartmann
Juiz Eleitoral
Luis Alexandre Lima Lentisco
Promotor de Justiça
EDSON WRONSKI JÚNIIOR
WILHIANO SOUZA E SILVA
Técnico Judiciário

PROCESSO N° 83-39.2018.6.11.0044
TERMO DE AUDIÊNCIA
Processo n° 83-39.2018.6.11.0044
Autor do Fato: Gutemberg Xavier Alves dos Santos
Data: 10 de julho de 2019, 09h05min (MT).
PRESENTES
Juiz Eleitoral: Dr. Diego Hartmann
Promotor de Justiça: Luis Alexandre Lima Lentisco
Advogado: --------Autor do Fato: Gutemberg Xavier Alves dos Santos
OCORRÊNCIAS
Aberta a audiência, o Juiz expôs ao suposto autor os benefícios e consequências da transação
penal, tendo o mesmo se declarado esclarecido e sem dúvidas a respeito. Dada a palavra ao D.
Promotor de Justiça, este manifestou-se conforme peças presentes nos autos. Dada a palavra ao
suposto autor do fato e facultada a entrevista reservada com seu Defensor, manifestou-se de
acordo com a proposta de transação.
TERMO DE DELIBERAÇÃO
MM. Juiz deliberou o seguinte: "I - Atendidos os requisitos do art. 76, §2º, da Lei nº 9.099/95,
HOMOLOGO a TRANSAÇÃO PENAL OFERTADA ao suposto autor do fato, aplicando-lhe a
seguinte penalidade: Pagamento no valor de 1.000,00 (mil reais), a ser pago no dia 02.08.2019,
em favor do Conselho da Comunidade na Execução Penal da Comarca de Guarantã do Norte
(Banco do Brasil, agência 1589-X, CC 21674-X, CNPJ 12716116/0001-00), devendo comprovar o
pagamento nos autos no prazo de 5 (cinco) dias após efetuado o depósito.
Dada a palavra ao demandado, manifestou-se de acordo com a proposta de transação,
comprometendo-se a cumpri-la na integralidade.
TERMO DE DELIBERAÇÃO
MM. Juiz deliberou o seguinte:
"I - Atendidos os requisitos do art. 76, §2º, da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO a TRANSAÇÃO
PENAL OFERTADA nos termos acima.
II - Adverte-se o beneficiado de que o cumprimento integral da medida acordada acarretará a
extinção de sua punibilidade, em razão do fato objeto deste feito. O descumprimento poderá
acarretar a revogação do benefício e o oferecimento de denúncia, com a instauração do
procedimento criminal (RE 602072 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 19/11
/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-02-2010
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-02-2010
EMENT VOL-02391-10 PP-02155 LEXSTF v. 32, n. 375, 2010, p. 451-456 RJTJRS v. 45, n. 277,
2010, p. 33-36).
III - Registre-se a presente transação penal, apenas para o efeito de impedir o mesmo benefício,
no prazo de 05 (cinco) anos. "
MM. Juiz deu por encerrada a audiência. Nada mais havendo a consignar, por mim,
_________________, Wilhiano S. e Silva, Técnico Judiciário, às 08 horas e 50 min, foi lavrado o
presente termo, que vai assinado pelos presentes.".
Diego Hartmann
Juiz Eleitoral
Luis Alexandre Lima Lentisco
Promotor de Justiça
Gutemberg Xavier Alves dos Santos
WILHIANO SOUZA E SILVA
Técnico Judiciário

PROCESSO N° 65-18.2018.6.11.0044
TERMO DE AUDIÊNCIA
Processo n° 65-18.2018.6.11.0044
Autor do Fato: Pedro Gonçalves
Data: 10 de julho de 2019, 10h35min (MT).
PRESENTES
Juiz Eleitoral: Dr. Diego Hartmann
Promotor de Justiça: Luis Alexandre Lima Lentisco
Advogado: Pedro Henrique Gonçalves
Autor do Fato: Pedro Gonçalves
OCORRÊNCIAS
Aberta a audiência, o Juiz expôs ao suposto autor os benefícios e consequências da transação
penal, tendo o mesmo se declarado esclarecido e sem dúvidas a respeito. Dada a palavra ao D.
Promotor de Justiça, este manifestou-se conforme peças presentes nos autos, RFORMULANDO A
PROPOSTA para adequá-la à realidade do acusado no seguinte sentido: suspensão condicional
do processo pelo prazo de dois anos considerando o pagamento no valor de R$ 1.000,00 (um mil
Reais), pagos à vista, no dia 22.07.2019 e a obrigação de, no prazo de suspensão (2 anos), não
praticar nenhuma outra infração penal.
O valor deverá ser destinado ao CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE
GUARANTÃ DO NORTE, devendo os valores serem depositados diretamente na conta da
entidade beneficiada (BANCO SICOOB - N. 756 - AGENCIA 4598 - CONTA CORRENTE 93.787-8
- CNPJ 28803190/0001-02). Dada a palavra ao demandado, manifestou-se de acordo com a
proposta, comprometendo-se a cumpri-la na integralidade.
TERMO DE DELIBERAÇÃO
MM. Juiz deliberou o seguinte:
"I - Atendidos os requisitos do art. 76, §2º, da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO a SUSPENSÃO DA
CONDICIONAL OFERTADA ao suposto autor do fato.
II - Adverte-se o beneficiado de que o cumprimento da medida acordada acarretará a extinção de
sua punibilidade, em razão do fato objeto deste feito. O descumprimento poderá acarretar a
revogação do benefício e o seguimento da ação penal.

O MM. Juiz deu por encerrada a audiência. Nada mais havendo a consignar, por mim,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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O MM. Juiz deu por encerrada a audiência. Nada mais havendo a consignar, por mim,
_________________, Wilhiano Souza e Silva, Técnico Judiciário, às 10 horas e 20 min, foi lavrado
o presente termo, que vai assinado pelos presentes.".
Diego Hartmann
Juiz Eleitoral
Luis Alexandre Lima Lentisco
Promotor de Justiça
Pedro Gonçalves
demanado
Pedro Henrique Gonçalves
Advogado
WILHIANO SOUZA E SILVA
Técnico Judiciário

PROCESSO N° 66-03.2018.6.11.0044
TERMO DE AUDIÊNCIA
Processo n° 66-03.2018.6.11.0044
Autor do Fato: Alison de Oliveira Martins
Data: 10 de julho de 2019, 10h20min (MT).
PRESENTES
Juiz Eleitoral: Dr. Diego Hartmann
Promotor de Justiça: Luis Alexandre Lima Lentisco
Advogado: --------Autor do Fato: Alison de Oliveira Martins
OCORRÊNCIAS
Aberta a audiência, a parte AUTORA, intimada, não compareceu.
TERMO DE DELIBERAÇÃO
Vistos etc.
I - Ante a AUSÊNCIA da parte AUTORA, colha-se o parecer MINISTERIAL, volvendo-me
CONCLUSO para providências decorrentes;
Após, o MM. Juiz deu por encerrada a audiência. Nada mais havendo a consignar, por mim,
_________________, Wilhiano Souza e Silva, Técnico Judiciário, às 10 horas 20 min, foi lavrado o
presente termo, que vai assinado pelos presentes.".
Diego Hartmann
Juiz Eleitoral
Luis Alexandre Lima Lentisco
Promotor de Justiça
WILHIANO SOUZA E SILVA
Técnico Judiciário

PROCESSO N° 8-97.2018.6.11.0044
TERMO DE AUDIÊNCIA
Processo n° 8-97.2018.6.11.0044
Autor do Fato: Valcir Cardoso de Almeida
Data: 10 de julho de 2019, 11h20min (MT).
PRESENTES
Juiz Eleitoral: Dr. Diego Hartmann
Promotor de Justiça: Luis Alexandre Lima Lentisco
Advogado: --------Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Advogado: --------Autor do Fato: Valcir Cardoso de Almeida
OCORRÊNCIAS
Aberta a audiência, o Juiz expôs ao suposto autor os benefícios e consequências da transação
penal, tendo o mesmo se declarado esclarecido e sem dúvidas a respeito. Dada a palavra ao D.
Promotor de Justiça, este manifestou-se conforme peças presentes nos autos, RFORMULANDO A
PROPOSTA para adequá-la à realidade do acusado no seguinte sentido: suspensão condicional
do processo pelo prazo de dois anos considerando o pagamento no valor de R$ 1.000,00 (um mil
Reais), a serem pagos em 3 (três) parcelas, a primeira com vencimento em 10.08.2019, e as
demais todo dia 10, perda do valor pago a título de fiança em favor da mesma entidade, além da
obrigação de, no prazo de suspensão (2 anos), não praticar nenhuma outra infração penal.
O valor deverá ser destinado ao CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE
GUARANTÃ DO NORTE, devendo os valores serem depositados diretamente na conta da
entidade beneficiada (BANCO SICOOB - N. 756 - AGENCIA 4598 - CONTA CORRENTE 93.787-8
- CNPJ 28803190/0001-02). Dada a palavra ao demandado, manifestou-se de acordo com a
proposta, comprometendo-se a cumpri-la na integralidade.
TERMO DE DELIBERAÇÃO
MM. Juiz deliberou o seguinte:
"I - Atendidos os requisitos do art. 76, §2º, da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO a SUSPENSÃO DA
CONDICIONAL OFERTADA ao suposto autor do fato.
II - Adverte-se o beneficiado de que o cumprimento da medida acordada acarretará a extinção de
sua punibilidade, em razão do fato objeto deste feito. O descumprimento poderá acarretar a
revogação do benefício e o seguimento da ação penal.
III - Reverto a fiança em favor da entidade beneficiada, devendo a Secretaria providenciar a
transferência dos valores àquela conta corrente, certificando nos autos."
O MM. Juiz deu por encerrada a audiência. Nada mais havendo a consignar, por mim,
_________________, Wilhiano Souza e Silva, Técnico Judiciário, às 11 horas, foi lavrado o
presente termo, que vai assinado pelos presentes.".
Diego Hartmann
Juiz Eleitoral
Luis Alexandre Lima Lentisco
Promotor de Justiça
Valcir Cardoso de Almeida
demanado
WILHIANO SOUZA E SILVA
Técnico Judiciário

PROCESSO N° 63-48.2018.6.11.0044
TERMO DE AUDIÊNCIA
Processo n° 63-48.2018.6.11.0044
Autor do Fato: Silvano Barbosa de Souza
Data: 10 de julho de 2019, 10h05min (MT).
PRESENTES
Juiz Eleitoral: Dr. Diego Hartmann
Promotor de Justiça: Luis Alexandre Lima Lentisco
Advogado: --------Autor do Fato: Silvano Barbosa de Souza
V
OCORRÊNCIAS
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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OCORRÊNCIAS
Aberta a audiência, o Juiz expôs ao suposto autor os benefícios e consequências da transação
penal, tendo o mesmo se declarado esclarecido e sem dúvidas a respeito. Dada a palavra ao D.
Promotor de Justiça, este manifestou-se conforme peças presentes nos autos. Dada a palavra ao
suposto autor do fato e facultada a entrevista reservada com seu Defensor, manifestou-se de
acordo com a proposta de transação.
TERMO DE DELIBERAÇÃO
MM. Juiz deliberou o seguinte: "I - Atendidos os requisitos do art. 76, §2º, da Lei nº 9.099/95,
HOMOLOGO a SUSPENSÃO CONDICIONAL OFERTADA ao suposto autor do fato, aplicando a
suspensão condicional do processo pelo prazo de dois anos considerando o pagamento no valor
de R$ 1.000,00 (um mil Reais), divididos em 4 (quatro) parcelas mensais e sucessivas com
vencimento todo dia 20, iniciando-se, a primeira, no dia 22.07.2019 e a obrigação de, no prazo de
suspensão (2 anos), não praticar nenhuma outra infração penal.
O valores deverão ser destinados ao CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE
GUARANTÃ DO NORTE, devendo os valores serem depositados diretamente na conta da
entidade beneficiada (BANCO SICOOB - N. 756 - AGENCIA 4598 - CONTA CORRENTE 93.786-0
- CNPJ 28803190/0001-02). Todos os meses o demandado deverá comprovar nos autos o
depósito, sob pena de ter-se por descumprido o acordo. Dada a palavra ao demandado,
manifestou-se de acordo com a proposta, comprometendo-se a cumpri-la na integralidade.
II - Adverte-se o beneficiado de que o cumprimento da medida acordada acarretará a extinção de
sua punibilidade, em razão do fato objeto deste feito. O descumprimento poderá acarretar a
revogação do benefício e o seguimento da ação penal.
O MM. Juiz deu por encerrada a audiência. Nada mais havendo a consignar, por mim,
_________________, Wilhiano Souza e Silva, Técnico Judiciário, às 10 horas e 20 min, foi lavrado
o presente termo, que vai assinado pelos presentes.".
Diego Hartmann
Juiz Eleitoral
Luis Alexandre Lima Lentisco
Promotor de Justiça
Silvano Barbosa de Souza
WILHIANO SOUZA E SILVA
Técnico Judiciário

ATOS DA 46ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 122/2019
Processo n°: 58-83.2019.6.11.0046
Partido: Partido Trabalhista Brasileiro
Advogado(a): Odair Pereira de Moura - OAB/MT n° 19.196
De ordem da Excelentíssima Juíza das 46ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, Dra. Milene
Aparecida Pereira Beltramini, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este
Juízo, situado na Rua Filinto Muller n.º 1165 - Vila Operária, em Rondonópolis, tramita os autos de
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO.

OBJETO: INTIMAÇÃO do Partido Político, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para
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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OBJETO: INTIMAÇÃO do Partido Político, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para
que se manifeste acerca da impugnação apresentada pelo representante do Ministério Público
Eleitoral, no tocante a omissão de gastos com serviços jurídicos e contábeis utilizados na
apresentação das contas do exercício financeiro de 2016, no prazo de 03 (três) dias, nos termos
do artigo 45, VII e VIII, 'b', da Resolução n° 23.546/17, do TSE.
PRAZO: 72 (setenta e duas) horas contados da publicação do Edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Meritíssima Juíza Eleitoral
mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato
Grosso.
Rondonópolis, 11 de julho de 2019.
JOSANE CARVALHO DA SILVA TEIXEIRA
Chefe de Cartório

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 121/2019
Processo n°: 29-33.2019.6.11.0046
Partido: Partido Humanista da Solidariedade
Advogado(a): Fernando Ferreira Silva Becker - OAB/MT n° 17.905
De ordem da Excelentíssima Juíza das 46ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, Dra. Milene
Aparecida Pereira Beltramini, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este
Juízo, situado na Rua Filinto Muller n.º 1165 - Vila Operária, em Rondonópolis, tramita os autos de
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE.
OBJETO: INTIMAÇÃO do Partido Político, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para
que se manifeste acerca da impugnação apresentada pelo representante do Ministério Público
Eleitoral, no tocante a omissão de gastos com serviços jurídicos e contábeis utilizados na
apresentação das contas do exercício financeiro de 2017, no prazo de 03 (três) dias, nos termos
do artigo 45, VII e VIII, 'b', da Resolução n° 23.546/17, do TSE.
PRAZO: 72 (setenta e duas) horas contados da publicação do Edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Meritíssima Juíza Eleitoral
mandou publicar o presente Edital no Diário Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato
Grosso.
Rondonópolis, 11 de julho de 2019.
JOSANE CARVALHO DA SILVA TEIXEIRA
Chefe de Cartório

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
DESPACHOS
AUTOS Nº 38-83.2019.6.11.0049-PC
Protocolo nº 9.822/2019
Prestação de Contas - Exercício 2018
Requerente: Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Várzea Grande/MT
Advogada: Mariella Augusta Cabral - OAB/MT 14.343
Vistos.
Registre-se no SICO a apresentação da presente prestação de contas pelo partido.

Com base no artigo 31, § 1º da Resolução TSE nº 23.546/2017, determino a publicação no DJE 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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Com base no artigo 31, § 1º da Resolução TSE nº 23.546/2017, determino a publicação no DJE da
Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial apresentado.
Após a publicação, os autos deverão permanecer no Cartório da 49ª Zona Eleitoral/MT, pelo prazo
de 15 (quinze) dias, para que possa ser examinado por qualquer interessado e extraídas cópias,
mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia (artigo
31, § 2º da Resolução TSE nº 23.546/2017), disponibilizando, em seguida, o processo para o
representante do Ministério Público Eleitoral.
Devolvido os autos, publique-se edital para que, no prazo de 5 (cinco) dias, o Ministério Público
Eleitoral ou qualquer partido político possa oferecer impugnação, referente à prestação de contas
apresentada, e, ainda, relatar fatos, indicar provas ou pedir abertura de investigação (artigo 31, §
3º da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Caso seja apresentada impugnação à Prestação de Contas do Partido Movimento Democrático
Brasileiro-MDB - Várzea Grande/MT, exercício 2018, proceda-se intimação do órgão partidário
para apresentar defesa preliminar, no prazo de quinze dias, bem como indicar as provas que julgar
necessárias (artigo 31, § 4º da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Se for apresentado requerimento de abertura de investigação, por qualquer partido e pelo
Ministério Público Eleitoral, tal requerimento deverá ser autuado na classe Representação e
processado nos termos do artigo 22 da LC nº 64/1990, sem que implique na suspensão do exame
e trâmite regular dos presentes autos de prestação de contas (artigo 31, § 5º da Resolução TSE nº
23.546/2017).
Oferecida impugnação ou não, à Unidade Técnica para verificar se todas as peças constantes do
artigo 29 da Resolução TSE nº 23.546/2017 foram devidamente apresentadas (artigo 34, da
Resolução TSE nº 23.546/2017).
Constatado a ausência de algum dos documentos previstos no artigo 29 da Resolução TSE nº
23.546/2017, determino que intime o órgão partidário e os responsáveis para que supram a
ausência apontada no prazo de vinte dias (artigo 34, §3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Decorrido o prazo, com ou sem apresentação da documentação, retornem-se os autos conclusos.
Várzea Grande-MT, 07 de julho de 2019.
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR
Juiz Eleitoral

ATOS DA 55ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 40/2019/55ªZE/MT
A Excelentíssima Juíza eleitoral da 55ª Zona de Mato Grosso, Dr.ª Célia Regina Vidotti, no uso de
suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente os
partidos políticos da circunscrição do Município de Cuiabá, que encontra-se disponível em Cartório
requerimento para regularização da prestação de contas do Exercício Financeiro do ano de 2018
do(s) Partido(s) Político(s) abaixo relacionado, podendo qualquer Partido Político ou Ministério
Público Eleitoral examinar as prestações de contas no prazo de 15 (quinze) dias desta publicação
e, se for o caso, impugná-las no prazo de 05 (cinco) a partir desta publicação (art. 59, da Res. TSE
n 23.546/2017):
PARTIDO Exercício Nº DO PROCESSO
Partido Republicano Brasileiro - PRB 2018 157-26.2019.6.11.0055
Partido Social Democratico - PSD 2018 156-41.2019.6.11.0055
E, para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi expedido o presente Edital, que será
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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E, para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi expedido o presente Edital, que será
afixado no lugar de costume no Cartório Eleitoral, bem como publicado no DEJE - Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Dado e passado nesta em 10 de julho de 2019. Eu,
_________, Andréia da Silva Noronha, Chefe de Cartório da 55ª Zona Eleitoral, que o digitei e
conferi.
Publique-se.
Cumpra-se.
ANDREIA DA SILVA NORONHA
Chefe de Cartório

EDITAL Nº 41/2019/55ªZE/MT
A Excelentíssima Juíza eleitoral da 55ª Zona de Mato Grosso, Drª Célia Regina Vidotti, no uso de
suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente os
partidos políticos da circunscrição do Município de Cuiabá, que encontra-se disponível em Cartório
a prestação de contas do Exercício Financeiro do ano de 2018 do(s) Partido(s) Político(s) abaixo
relacionados podendo o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político examinar as
prestações de contas anuais no prazo de 15 (quinze dias) a partir desta publicação, sendo que,
findo este prazo, poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias (art. 35, parágrafo único, da Lei
9.096/95):
PARTIDO Exercício Nº DO PROCESSO
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN 2018 158-11.2019.6.11.0055
E, para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi expedido o presente Edital, que será
afixado no lugar de costume no Cartório Eleitoral, bem como publicado no DEJE - Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Dado e passado nesta em 10 de julho de 2019. Eu,
_________, Andréia da Silva Noronha, Chefe de Cartório da 55ª Zona Eleitoral, que o digitei e
conferi.
Publique-se.
Cumpra-se.
ANDREIA DA SILVA NORONHA
Chefe de Cartório

SENTENÇAS
AUTOS Nº 113-07.2019.6.11.0055 - COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Protocolo: 795/2019
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do mesário Felipe Duran
Maldonado aos trabalhos eleitorais das Eleições Gerais 2018, nesta 55ª Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012 (fls. 02
/11).
Antes mesmo de formalizada sua citação, o eleitor apresentou justificativa para a ausência aos
trabalhos no primeiro turno das eleições (fls. 15). Afirmou que não se encontrava no país,
anexando comprovante emitido pela Polícia Federal (fls. 16). Ante a ausência registrada também
no segundo turno, encaminhou via e-mail o comprovante de pagamento de multa, em seu valor
máximo (fls. 18).
Ouvido, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo arquivamento do presente expediente, à vista dos
esclarecimentos prestados e documentos juntados.
Vieram-me os autos conclusos.
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Vieram-me os autos conclusos.
É o necessário.
Decido.
Cuida-se o procedimento de suposta ausência do eleitor aos trabalhos junto às Eleições Gerais
2018, segundo turno.
O requerido afirmou que a ausência aos trabalhos no primeiro turno das eleições se deu em razão
de viagem internacional, conforme comprovante emitido pela Polícia Federal fls./15.
Com relação à ausência no segundo turno, observo que o requerido já recolheu o valor da multa
em seu valor máximo (fls. 18)
Assim, nos termos do parecer ministerial, acolho a justificativa apresentada e determino o
arquivamento do presente feito administrativo, com as baixas necessárias.
Cientifique-se o eleitor.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de julho de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 69-85.2019.6.11.0055 - COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Protocolo: 405/2019
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência do mesário Levimar de Brito Abreu
aos trabalhos eleitorais das Eleições Gerais 2018, nesta 55ª Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012 (fls. 02
/07).
O eleitor, antes mesmo de formalizada sua citação, justificou sua ausência (fls. 12), afirmando que
não foi regularmente convocado, asseverando a pessoa que assinou o comprovante de
recebimento constante às fls. 04.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela fixação de multa, sob o argumento de que o eleitor não
comprovou sua justificativa (fls. 17/17-vº).
Às fls. 20, juntou-se a certidão de citação do eleitor.
Vieram-me os autos conclusos.
É o necessário.
Decido.
Cuida-se o procedimento de suposta ausência do eleitor aos trabalhos junto às Eleições Gerais
2018, segundo turno.
O requerido apresentou justificativa, afirmando que o seu não comparecimento aos trabalhos
eleitorais se deu em razão de não ter recebido a convocação, não sabendo dizer quem é a pessoa
que assinou o comprovante de recebimento de incluso às fls. 04.
Em que pese o Ministério Público tenha manifestado pela fixação de multa sob o argumento de
que o eleitor não fez prova do alegado, observo a impossibilidade de apresentar prova negativa, ou
seja, de que não conhece a pessoa que assinou o comprovante de recebimento da convocação.
Observo, outrossim, pelas anotações às fls. 19/20, que o requerido se mudou há aproximadamente
quatro (4) anos, não sendo válida a convocação dirigida ao antigo endereço.
Assim, acolho a justificativa apresentada e determino o arquivamento do presente feito
administrativo, com as baixas necessárias.
Cientifique-se a eleitora.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
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Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de julho de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº 98-38.2019.6.11.0055 - COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
Protocolo: 811/2019
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento instaurado para averiguar a ausência da mesária Cristiane Divina do
Nascimento aos trabalhos eleitorais das Eleições Gerais 2018, nesta 55ª Zona Eleitoral.
O Cartório juntou os documentos relacionados no art. 5º do Provimento CRE/MT 18/2012 (fls. 02
/09).
Às fls. 14, a Chefe do Cartório certificou que a requerida se apresentou ao Cartório Eleitoral e
afirmou ter trabalhado regularmente no 1º turno, mas que se esqueceu de assinar a Ata da Seção
Eleitoral. Apresentou cópias das declarações expedidas pela Justiça Eleitoral, comprovando seu
comparecimento (fls. 17/18).
Ouvido, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo arquivamento do presente expediente, à vista dos
esclarecimentos prestados (fls. 24/24-vº).
Vieram-me os autos conclusos.
É o necessário.
Decido.
Cuida-se o procedimento de suposta ausência da eleitora aos trabalhos junto às Eleições Gerais
2018, primeiro turno.
A requerida, em atenção ao mandado de citação deste juízo, esclareceu que compareceu à Seção
Eleitoral e desempenhou as suas funções regularmente, esquecendo-se, porém, de assinar a ata
(fls. 14).
As cópias das declarações expedidas pela Justiça Eleitoral comprovam o alegado pela eleitora (fls.
17/18).
Assim, acolho o parecer ministerial, determino o arquivamento do presente feito administrativo,
com as baixas necessárias.
Cientifique-se a eleitora.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de julho de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

DECISÕES
PROC. N. 153-86.2019.6.11.0055.
Protocolo: 12.485/2018.
Prestação de Contas - Partido Patriota.
Exercício Financeiro - 2018.
Vistos, etc.
O Partido Patriota restou omisso na Prestação de Contas Anuais, referente ao exercício de 2018.
Diante da omissão, a agremiação partidária foi regularmente notificada (A.R. de fls. 9-vº), a
apresentação das contas no prazo de setenta e duas (72) horas, sob pena de julgamento das
contas como não prestadas, nos termos do art. 46, IV da Resolução 23.546/2017.
Não obstante, o partido político deixou de prestar as contas anuais, conforme certidão de fls. 12.
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Não obstante, o partido político deixou de prestar as contas anuais, conforme certidão de fls. 12.
É o necessário. Decido.
Compete a Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral (art. 34 e incisos, da Lei nº.
9.096/95 c/c artigo 17, inciso III, da Constituição Federal).
A obrigatoriedade dos partidos políticos prestarem, anualmente, contas à Justiça Eleitoral é
preceito legal inscrito no artigo 32, caput, da Lei nº 9.096/95 (lei dos partidos políticos) e no artigo
28, caput, da Resolução TSE nº 23.546/17.
De acordo com os dispositivos mencionados, os partidos políticos devem prestar contas,
necessariamente, até o dia trinta (30) de abril do ano seguinte ao término do exercício findo, sob
pena de serem aplicadas as sanções legais cabíveis.
Assim, ante a não apresentação pelo partido político das contas referente ao exercício de 2018,
determino a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário, devendo notificar os diretórios
nacional e regional, nos termos do art. 30, III, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Promova a juntada dos extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral, na forma do art. 30, IV, a)
cumulado com art. 6º, §2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Certifique, junto aos outros órgãos da Justiça Eleitoral, informações sobre a eventual emissão de
recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Após, colha-se parecer ministerial, no prazo de cinco (5) dias.
Por fim, proceda-se à abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as
informações e os documentos apresentados nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias.
Após, venham os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de julho de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

ATOS DA 57ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA Nº 7/2019-57ªZE
O Excelentíssimo Senhor DR. CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA, Juiz da 57ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a imperiosa necessidade da realização de serviços de pintura, consertos de
porta e aparelho sanitário e de reparo no telhado neste Cartório Eleitoral, sede da 57° Zona
Eleitoral, ajustes necessários à conservação do imóvel e melhoria do ambiente de trabalho e
atendimento ao público;
CONSIDERANDO que a efetivação do procedimento enseja a interdição do local por um período
mínimo de 3 (três) dias, posto que não é recomendável a permanência de pessoas
concomitantemente à realização desse serviço e limpeza do local, assim como para evitar que as
pessoas que buscam atendimento tenham contato com agentes nocivos à saúde, e o isolamento
dos equipamentos de informática das áreas afetadas pelas obras;
RESOLVE:
Art. 1º. SUSPENDER o expediente do Cartório da 57° Zona Eleitoral de Mato Grosso nos dias 22,
23 e 24 de julho de 2019 (segunda, terça e quarta-feira).
Art. 2°. SUSPENDER os prazos processuais que se iniciam ou se completam nesse dia,
prorrogando-os para o primeiro dia útil subsequente.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
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Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4°. PUBLIQUE-SE no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio desse Cartório Eleitoral.
Art. 5º. ENCAMINHE-SE, por via eletrônica, cópia desta Portaria à Corregedoria Regional Eleitoral
e à Secretaria de Gestão de Pessoas.
CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 61ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA Nº 29/2019/61ZE - CRIAÇÃO/EXTINÇÃO DE LOCAL DE VOTAÇÃO
O Excelentíssimo Senhor Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz da 61ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 35, inciso X, 117 e 135 do Código Eleitoral;
CONSIDERANDO a desativação da Escola Municipal Castelo Branco, onde está instalado o local
de votação 1147: E. M.P.G. CASTELO BRANCO, no município de Comodoro;
CONSIDERANDO a necessidade de realocar as seções até então existentes no local de votação
1147: E. M.P.G. CASTELO BRANCO, garantindo o direito de voto aos eleitores ali alocados.
RESOLVE:
Art. 1º. TRANSFERIR as seções 08, 09, 10 e 99, do local de votação 1147: E. M.P.G. CASTELO
BRANCO para o local de votação 1015: E.E.P.S.G. DJALMA CARNEIRO DA ROCHA, localizado
no Distrito de Nova Alvorada, no município de Comodoro/MT.
Art. 2º. EXTINGUIR o local de votação 1147: E. M.P.G. CASTELO BRANCO, do município de
Comodoro/MT.
Art. 3º. DETERMINAR ao Cartório da 61ª Zona Eleitoral que efetue os lançamentos necessários no
sistema ELO.
Art. 4°. PUBLIQUE-SE no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 10 dias, bem como,
no átrio desse Cartório Eleitoral.
Art. 5º. ENCAMINHE-SE, por via eletrônica, cópia desta Portaria à Corregedoria Regional Eleitoral,
à Coordenadoria de Sistemas Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, à Câmara
de Vereadores, Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação e órgãos de imprensa do município
de Comodoro-MT, a fim de dar ampla divulgação à presente.
Art. 6°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Comodoro-MT, 27 de junho de 2019.
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
Juiz Eleitoral

PORTARIA Nº 28/2019/61ZE - CRIAÇÃO/EXTINÇÃO DE LOCAL DE VOTAÇÃO
O Excelentíssimo Senhor Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz da 61ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 35, inciso X, 117 e 135 do Código Eleitoral;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir o direito de voto aos eleitores da Comunidade Santa
Amélia, do município de Nova Lacerda-MT;
CONSIDERANDO que a seção 69, do local de votação 1040: ESCOLA MUNICIPAL VALE DO
GUAPORÉ, localizada na Comunidade Santa Amélia, possui atualmente 70 (setenta) eleitores
aptos;

CONSIDERANDO que o índice de comparecimento dos eleitores da seção 69, do local de votação
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CONSIDERANDO que o índice de comparecimento dos eleitores da seção 69, do local de votação
1040, do município de Nova Lacerda-MT, foi de apenas 48,57%, nas Eleições Gerais de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º. TRANSFERIR a seção 69, do local de votação 1040: ESCOLA MUNICIPAL VALE DO
GUAPORÉ para o local de votação 1031: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E
MÉDIO GETÚLIO VARGAS, localizada no Centro do município de Nova Lacerda/MT.
Art. 2º. EXTINGUIR o local de votação 1040: ESCOLA MUNICIPAL VALE DO GUAPORÉ, do
município de Nova Lacerda/MT.
Art. 3º. DETERMINAR ao Cartório da 61ª Zona Eleitoral que efetue os lançamentos necessários no
sistema ELO.
Art. 4°. PUBLIQUE-SE no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 10 dias, bem como,
no átrio desse Cartório Eleitoral.
Art. 5º. ENCAMINHE-SE, por via eletrônica, cópia desta Portaria à Corregedoria Regional Eleitoral,
à Coordenadoria de Sistemas Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, à Câmara
de Vereadores, Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação e órgãos de imprensa do município
de Nova Lacerda-MT, a fim de dar ampla divulgação à presente.
Art. 6°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Comodoro-MT, 27 de junho de 2019.
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
Juiz Eleitoral
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