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ATOS DO PLENO
RESOLUÇÕES
EDITAL Nº 250/2019/CAPJ/SJ.
Para conhecimento das partes interessadas e demais efeitos legais, publica-se a(s) seguinte(s)
Resolução(ões):
1) RESOLUÇÃO Nº 2371
Altera os artigos 17, 19, 41, 56 e 62, do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso. O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que
lhe conferem o art. 96, I, "a", da Constituição Federal; o art. 30, I, do Código Eleitoral e o art. 18, I,
de seu Regimento Interno (Resolução nº 1.152, de 7 de agosto de 2012), CONSIDERANDO o que
consta do Processo Judicial Eletrônico (PJe) nº 0600385-20.2019.6.11.0000 - classe PA
RESOLVE Art. 1º Emendar o seu Regimento Interno, passando a Resolução nº 1.152/2012, de 7
de agosto de 2012, a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 17 .........................................................................
I - ....................................................................................
........................................................................................
g) o registro e a impugnação de candidato a Governador, Vice-Governador e Membros do
Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa;
........................................................................................
m) as prestações de contas anuais dos órgãos regionais dos partidos políticos e, nas eleições
gerais dos candidatos tratados no inciso I, alínea "g", deste artigo;
........................................................................................." (NR)
"Art. 19 ..........................................................................
.........................................................................................
V - assinar, juntamente com os demais Membros, as resoluções normativas;
........................................................................................." (NR)
"Art. 41 ..........................................................................
.........................................................................................
XXIII - deferir registro de candidatura, homologar renúncia de candidatura e aprovar prestação de
contas eleitoral e partidária;
.......................................................................................
XXIX - decidir processos de prestação de contas eleitorais e partidárias, de competência originária
ou em grau de recurso, em que seja possível aplicar entendimento jurisprudencial dominante do
próprio Tribunal ou do Tribunal Superior Eleitoral; e
........................................................................................" (NR)

"Art. 56 Os acórdãos e as resoluções de caráter administrativo e contencioso-administrativo serão
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"Art. 56 Os acórdãos e as resoluções de caráter administrativo e contencioso-administrativo serão
assinados pelo Relator do processo ou pelo Juiz Titular ou Substituto a quem couber a sua
lavratura, registrando-se o nome do presidente da sessão; as resoluções normativas serão
assinadas por todos os Juízes que participaram da sessão de julgamento.
........................................................................................" (NR)
"Art. 62 .........................................................................
........................................................................................
§ 9º Não cabe sustentação oral em embargos de declaração, conflitos de jurisdição, consultas,
medidas cautelares e agravos que não versarem sobre decisão de mérito.
........................................................................................" (NR)
Art. 2º Fica renumerado o primitivo inciso XXIX do art. 41, da Resolução nº 1.152/2012, de 7 de
agosto de 2012, para inciso XXX.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos treze dias do mês de
novembro de dois mil e dezenove.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI-Presidente
Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO-Vice-Presidente e Corregedor Em substituição
Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR-Juiz-Membro
Doutor SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR-Juiz-Membro
Doutor CIRO JOSÉ DE ANDRADE ARAPIRACA-Juíza-Membro substituto
Doutor BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES-Juiz-Membro
Doutor ARMANDO BIANCARDINI CANDIA-Juiz-Membro
2) RESOLUÇÃO Nº 2372
Dispõe sobre o funcionamento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso durante o recesso
forense 2019/2020 e sobre a suspensão de prazos processuais no período compreendido entre 20
de dezembro de 2019 e 20 de janeiro de 2020, e dá outras providências. O TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 18,
IX, da Resolução TRE-MT n° 1.152, de 7 de agosto de 2012 (Regimento Interno),
CONSIDERANDO a necessidade de manter o atendimento à população e a continuidade da
prestação jurisdicional, nos termos do art. 93, XII, da Constituição Federal; CONSIDERANDO o art.
62, I, da Lei n° 5.010, de 30 de maio de 1966, que estabelece como feriados da Justiça Federal os
dias compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, bem assim o entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral de que tal regramento é aplicável aos Tribunais Regionais Eleitorais;
CONSIDERANDO as disposições contidas na Resolução nº 22.901, de 12 de agosto de 2008, do
Tribunal Superior Eleitoral; CONSIDERANDO o art. 220 da Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil); CONSIDERANDO os arts. 12, §§ 2° e 3°, 48, § 6°, 68, § 1°, e 133 da
Resolução TRE-MT n° 1.152, de 7 de agosto de 2012 (Regimento Interno); CONSIDERANDO
ainda o que consta do Processo Judicial Eletrônico nº 0600436-31.2019.6.11.0000 - Classe PA
(SEI nº 6.098/2019-2), RESOLVE DISPOSIÇÃO INICIAL Art. 1º Regulamentar o funcionamento do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso durante o período compreendido entre 20 de dezembro
de 2019 e 6 de janeiro de 2020, bem como a suspensão de prazos processuais no período de 20
de dezembro de 2019 a 20 de janeiro de 2020. SEÇÃO I DA SUSPENSÃO DE PRAZOS Art. 2º
Ficam suspensos os prazos processuais na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral e nos
Cartórios Eleitorais durante o período de 20 de dezembro de 2019 a 20 de janeiro de 2020. § 1º No
período citado no caput fica vedada a realização de sessões de julgamento e de audiências,
exceto, neste último caso, as consideradas urgentes e aquelas envolvendo réus presos. § 2° As
audiências porventura já aprazadas deverão ser redesignadas e realizadas até 20 de fevereiro de
2020. Art. 3° Os prazos administrativos ficam suspensos de 20 de dezembro de 2019 a 6 de
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2020. Art. 3° Os prazos administrativos ficam suspensos de 20 de dezembro de 2019 a 6 de
janeiro de 2020 no âmbito da Secretaria do Tribunal e dos Cartórios Eleitorais. Parágrafo único. A
suspensão de que trata o caput não alcança os procedimentos licitatórios e os prazos para entrega
de bens adquiridos pelo Tribunal, bem como não obsta a prática de atos de natureza urgente e
necessários à preservação de direitos. SEÇÃO II DO FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL Art. 4º
Não haverá expediente regular na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral e nos Cartórios
Eleitorais no período de 20 de dezembro de 2019 a 6 de janeiro de 2020. § 1º Nos dias 20, 23, 26,
27 e 30 de dezembro de 2019 e nos dias 2, 3 e 6 de janeiro de 2020, uncionarão, em regime de
plantão, as unidades administrativas relacionadas no Anexo I desta Resolução e as Centrais de
Atendimento ao Eleitor, instaladas nos Ganhas Tempo do CPA e Centro, em Cuiabá/MT. § 2° Em
caso de necessidade de serviço, o Diretor-Geral poderá convocar servidores de outras unidades e
alterar os limites de plantonistas fixados no Anexo I. Art. 5° O plantão de que trata o art. 4° será
realizado: I - das 13 às 18 horas para as unidades da Secretaria do Tribunal; II - no horário de
funcionamento das Centrais de Atendimento ao Eleitor (Ganha Tempo CPA e Centro). § 1º Os
servidores escalados para o labor nas Centrais de Atendimento ao Eleitor deverão laborar em
turnos distintos, a fim de gerenciar os serviços executados. §2º Nos plantões, o atendimento
restringir-se-á preferencialmente à apreciação dos casos urgentes e inadiáveis. Art. 6° No dia 28
de dezembro de 2019 estão autorizadas a laborar, apenas com a realização de expediente interno
e ante a premente necessidade do serviço, a Presidência, a Diretoria-Geral e as unidades da
Secretaria de Administração e Orçamento responsáveis pelo fechamento contábil do exercício de
2019, observados os limites de plantonistas e de serviço extraordinário previstos nos Anexos I e II
desta Resolução. SEÇÃO III DOS JUÍZES PLANTONISTAS Art. 7º No período compreendido entre
20 de dezembro de 2019 e 6 de janeiro de 2020, as questões de natureza administrativa e judicial
de competência do Tribunal e da Vice-Presidência e Corregedoria Regional Eleitoral serão
apreciadas por Juiz-Membro plantonista a ser designado por Portaria. § 1º Os servidores
escalados para o plantão da Presidência deverão assessorar o Juiz-Membro plantonista nas
questões de natureza administrativa de competência deste Tribunal. §2º Os servidores designados
para o plantão da Corregedoria Regional Eleitoral deverão assessorar o Juiz-Membro plantonista
nas questões relativas às atribuições e competências próprias do Vice-Presidente e Corregedor
Regional Eleitoral, bem como nas questões de natureza judicial de competência deste Tribunal.
Art. 8º As questões de caráter urgente de competência das Zonas Eleitorais serão apreciadas por
Juiz Eleitoral a ser designado por Portaria, o qual será assessorado pelos servidores plantonistas
da Corregedoria Regional Eleitoral. SEÇÃO IV DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO Art. 9º O
trabalho realizado entre os dias 20 de dezembro de 2019 e 6 de janeiro de 2020 é considerado
serviço extraordinário. § 1º Os limites do quantitativo de servidores plantonistas e do total de horas
de serviço extraordinário autorizados encontram-se descritos nos Anexos I e II desta Resolução. §
2° As horas laboradas durante o recesso forense serão retribuídas mediante compensação, sendo
vedado o pagamento em pecúnia, nos termos do art. 2º, parágrafo único da Resolução TSE nº
22.901/2008, com redação dada pela Resolução TSE nº 23.516/2017. DISPOSIÇÕES FINAIS Art.
10 Os pedidos de realização de serviço extraordinário não previstos nesta Resolução, bem ainda
de extrapolação dos limites estabelecidos nos Anexos desta Resolução, que decorram de caso
fortuito ou força maior, serão apreciados pela Diretoria-Geral. Art. 11 Compete à Assessoria de
Comunicação Social do Tribunal conferir ampla divulgação do disposto nesta Resolução. Art. 12
Os casos omissos ou excepcionais serão decididos pelo Presidente do Tribunal. Art. 13 Esta
Resolução entrará em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, aos treze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI-Presidente
Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO-Vice-Presidente e Corregedor Em substituição
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Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO-Vice-Presidente e Corregedor Em substituição
Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR-Juiz-Membro
Doutor SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR-Juiz-Membro
Doutor CIRO JOSÉ DE ANDRADE ARAPIRACA-Juíza-Membro substituto
Doutor BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES-Juiz-Membro
Doutor ARMANDO BIANCARDINI CANDIA-Juiz-Membro
ANEXO I LIMITE DE SERVIDORES PLANTONISTAS
Unidade

Dezembro/19

Janeiro/20

20

23, 26 e 27

28

30

2, 3 e 6

Presidência*

3

3

-

2

2

Corregedoria Regional Eleitoral

3

3

-

2

2

Diretoria-Geral**

4

4

1

4

3

Assessoria Jurídica

1

1

-

1

1

Secretaria Judiciária

4

4

-

4

3

Secretaria de Administração e Orçamento

12

12

10

12

12

Secretaria de Gestão de Pessoas

4

4

-

1

4

Secretaria de Tecnologia da Informação

6

6

-

6

6

1

1

-

1

1

1

1

-

1

1

Central de Atendimento ao Eleitor Ganha Tempo Centro - Cuiabá***
Central de Atendimento ao Eleitor Ganha Tempo CPA I - Cuiabá***

*Incluindo os servidores da Assessoria de Comunicação Social, se necessário.
**Incluindo os servidores que atuam como Pregoeiros e equipe de apoio, se necessário.
***Total de plantonistas, por turno.
ANEXO II LIMITE DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
Unidade
Presidência, Diretoria-Geral e Secretaria de
Administração e Orçamento (gabinete)
Coordenadoria de Orçamento e Finanças
Centrais de Atendimento ao Eleitor (Ganha Tempo
CPA e Centro)
Demais unidades

Dezembro/19

Janeiro/20

20

23, 26 e 27

28

30

2, 3 e 6

5h

5h

8h

8h

5h

6h

6h

8h

8h

5h

5h

5h

-

5h

5h

5h

5h

-

5h

5h

Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, aos treze dias do mês de
novembro do ano dois mil e dezenove.
WEBER QUIRINO DE ANDRADE
Secretário Judiciário, em substituição

ACÓRDÃOS
PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 251/2019
Para conhecimento das pessoas interessadas, e demais efeitos legais publicam-se o(s) seguinte(s)
acórdão(s):
1) ACÓRDÃO Nº 27647
PROCESSO Nº 67-69.2019.6.11.0038 - CLASSE - RE
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. 3048

Cuiabá, quinta-feira, 14 de novembro de 2019

6

PROCESSO Nº 67-69.2019.6.11.0038 - CLASSE - RE
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES 2018 - 38ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANTONIO DE LEVERGER/MT
RECORRENTE(S): DIRETÓRIO MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE
SANTO ANTôNIO DE LEVERGER/MT
ADVOGADO(S): EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - OAB: 8548/MT
ADVOGADA(S): LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB: 15779/MT RANIELE SOUZA MACIEL - OAB:
13.424/O/MT
ADVOGADO(S): RAFAEL SOUZA NUNES - OAB: 14676/MT
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RELATOR: DOUTOR ARMANDO BIANCARDINI CANDIA
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL. ELEIÇÕES 2018.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. CITAÇÃO POR E-MAIL, COM BASE NO ART. 8º DA
RES. TSE Nº 23.547/2017 C/C ART. 101, §4º DA RES. TSE Nº 23.553/2017. CITAÇÃO POR EMAIL REALIZADA FORA DO PERÍODO ELEITORAL. LIMITE TEMPORAL PARA CITAÇÕES
DESSA NATUREZA DESRESPEITADO. CITAÇÃO NULA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO NULO. DECRETAÇÃO DA NULIDADE
DA SENTENÇA COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM, PARA QUE
PROCEDA A NOVA CITAÇÃO COM BASE NA RESOLUÇÃO TSE. 553/2017.
1. A citação promovida pelo douto magistrado não observou as normas em vigor no que diz
respeito à citação do partido prestador omisso quanto ao seu dever de prestar contas de
campanha, existindo assim afronta aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal,
apto a ensejar a nulidade da decisão que julgou as contas do partido requerente como não
prestadas;
2. Questão de ordem. Nulidade ex officio. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
DECLARAR EX OFFICIO A NULIDADE DA SENTENÇA.
Cuiabá, 7 de novembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO -Presidente em Substituição
DOUTOR ARMANDO BIANCARDINI CANDIA-Relator
2) ACÓRDÃO Nº 27648
PROCESSO Nº 101-66.2016.6.11.0000 - CLASSE - PC
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDOS POLÍTICOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2015 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB/MT
REQUERENTE(S): PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB/MT
ADVOGADO(S): PAULO SALEM PEREIRA GONÇALVES - OAB: 18220/MT
REQUERENTE(S): WILDSON RODRIGUES BARACHO, TESOUREIRO (29/09/2015 a 04/06
/2016) MILTON SIMPLICIO - PRESIDENTE (18/03/2016 a 04/06/2016)
ADVOGADO(S): LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB: 6525/MT JENIFFER CRISTINA DA HORA
PEREIRA - OAB: 25072-0/MT
REQUERENTE(S): VALTENIR LUIZ PEREIRA - PRESIDENTE (04/02/2016 a 17/03/2016)
RELATOR: DOUTOR SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
AUDITADA. EXTRATOS BANCÁRIOS. COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO TRE/MT.

1. A ausência de documentos contábeis tais como livros diário e razão, do balanço patrimonial e,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

Ano 2019 - n. 3048

Cuiabá, quinta-feira, 14 de novembro de 2019

7

1. A ausência de documentos contábeis tais como livros diário e razão, do balanço patrimonial e,
sobretudo, dos extratos bancários, impede a efetiva fiscalização das contas, impondo-se sua
desaprovação.
2. Contas desaprovadas, conforme precedentes da Corte Regional Eleitoral.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
DESAPROVAR AS CONTAS.
Cuiabá, 7 de novembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO-Presidente em Substituição
DOUTOR SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JÚNIOR-Relator
3) ACÓRDÃO Nº 27643
PROCESSO Nº 283-52.2016.6.11.0000 - CLASSE - PC
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA PMB/MT - ELEIÇÕES 2016
REQUERENTE(S): DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB/MT
ADVOGADA(S): LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB: 2062/RO
RELATOR: DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA. PMB
/MT. ELEIÇÕES 2016. RENÚNCIA DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A
FALHA NA REPRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADES APONTADAS PELO ÓRGÃO TÉCNICO.
OMISSÃO EM SANAR APONTAMENTOS. CONTAS JULGADAS. NÃO PRESTADAS. VALORES
DE ORIGENS NÃO IDENTIFICADAS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. PERDA DO
DIREITO DE RECEBIMENTO DA COTA FUNDO PARTIDÁRIO.
1. Constatada a regular intimação do partido para suprir a ausência de instrumento de procuração,
o não atendimento ao chamamento judicial para regularizar o vício de representação processual,
enseja o julgamento das contas como não prestadas.
2. Identificados recursos de origem não identificada é dever do partido político devolver ao Tesouro
Nacional os valores cuja origem não for esclarecida (art. 26 da Res. TSE n.º 23.463/2015).
3. Contas julgadas não prestadas enseja a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário à luz do art. 73, inciso II da Resolução TSE 23.463/2015.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em
DECLARAR NÃO PRESTADAS AS CONTAS.
Cuiabá, 5 de novembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO-Presidente em substituição
DOUTOR LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR-Relator
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso aos treze dias do mês de
novembro do ano dois mil e dezenove.
WEBER QUIRINO DE ANDRADE
Secretário Judiciário, em substituição

ATOS DA PRESIDÊNCIA
EDITAIS
EDITAL Nº 17/2019
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando de suas atribuições legais, e, tendo em vista o que

dispõe o artigo 121, § 2º, da Constituição Federal, o artigo 32, parágrafo único, da Lei nº 4.737, 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. 3048

Cuiabá, quinta-feira, 14 de novembro de 2019

8

dispõe o artigo 121, § 2º, da Constituição Federal, o artigo 32, parágrafo único, da Lei nº 4.737, de
15/07/1965, o artigo 3º, § 3º, da Resolução TSE nº 21.009/2002, os artigos 1º e 3º da Resolução
TRE/MT nº 1.813/2016 e o constante do SEI 08007.2019-9,
COMUNICA aos senhores Juízes de Direito em efetivo exercício na Comarca de Paranatinga/MT,
que estará aberta a inscrição para o preenchimento da vaga de JUIZ ELEITORAL da 57ª Zona
Eleitoral, com sede no mesmo município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação
do presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, devendo a habilitação ser feita por meio
de ofício endereçado à Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso, que deverá ser protocolado no Protocolo Geral do TRE/MT ou enviado para o endereço
eletrônico protocolo@tre-mt.jus.br para o mesmo setor, oportunidade em que o magistrado
interessado deverá declarar que não incorre nos impedimentos previstos no artigo 14, § 3º, da Lei
nº 4.737/1965[1], bem como a viabilidade de deslocamento à sede do Cartório Eleitoral, nos
termos do artigo 3º do Provimento CRE nº 10/2012[2].
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em 11 de novembro de 2019.
[1] Art. 14. Os juízes dos Tribunais Eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente
por dois anos, e nunca por mais de dois biênios consecutivos.
§ 3º Da homologação da respectiva convenção partidária até a apuração final da eleição, não
poderão servir como juízes nos Tribunais Eleitorais, ou como juiz eleitoral, o cônjuge, parente
consangüíneo legítimo ou ilegítimo, ou afim, até o segundo grau, de candidato a cargo eletivo
registrado na circunscrição.
[2] Art. 3º. Deve o magistrado, quando de sua inscrição à vaga de juiz eleitoral, apresentar
declaração de viabilidade de locomoção à sede do cartório da zona eleitoral pretendida.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIAS
PORTARIA Nº 445/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo SEI nº 07390.2019-6, resolve
DEFERIR a requisição da servidora ELMA DE ARAÚJO LIMA, ocupante do cargo de Agente
Administrativo na Prefeitura Municipal de Nova Mutum, para prestar serviços no Cartório da 5ª
Zona Eleitoral - Nova Mutum/MT, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da data de sua apresentação,
que deverá ocorrer após a publicação da portaria, nos termos do art. 30, XIII, do Código Eleitoral,
art. 2º da Lei nº 6.999/1982, arts. 5º e 10 da Resolução TSE nº 23.523/2017 e art. 1º da Portaria
TRE/MT nº 334/2005.
Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 446/2019
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 6852
/2018, resolve deferir a primeira prorrogação da requisição da servidora IRAYDE AGOSTINHA DA
SILVA BARROS, ocupante do cargo de Auxiliar Judiciário no Tribunal de Justiça do Estado de
Mato, para continuar prestando serviços no Cartório da 55ª Zona Eleitoral de Cuiabá/MT, por mais
01(um) ano, com efeitos a partir do dia 10/01/2020, nos termos do art. 30, XIII, do Código Eleitoral,
art. 2º, §1º da Lei nº 6.999/1982, art. 5º, §4º e art. 6º, caput, da Resolução TSE nº 23.523/2017 e
determinações constantes do Acórdão TCU nº 199/2011 - Plenário, com a alteração dada pelo
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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determinações constantes do Acórdão TCU nº 199/2011 - Plenário, com a alteração dada pelo
Acórdão TCU nº 1.551/2012 - Plenário.
Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 444/2019
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 9527
/2018, resolve deferir a primeira prorrogação da requisição da servidora ALINE GLEYSS DOS
SANTOS MASCARENHAS, Assistente Técnico Administrativo, pertencente ao quadro de pessoal
da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, para continuar prestando serviços no Cartório da
33ª Zona Eleitoral de Peixoto de Azevedo/MT, por mais 01(um) ano, com efeitos a partir do dia 14
/01/2020, nos termos do art. 30, XIII, do Código Eleitoral, art. 2º, §1º da Lei nº 6.999/1982, art. 5º,
§4º e art. 6º, 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, 11 de novembro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 443/2019
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 6464
/2017, resolve DEFERIR a segunda prorrogação da requisição da servidora ALLINE APARECIDA
MARTINS SILVA, ocupante do cargo de Atendente, pertencente ao quadro de pessoal da
Prefeitura Municipal de Água Boa, para prestar serviços no Cartório da 30ª Zona Eleitoral - Água
Boa/MT, por mais 01(um) ano, com efeitos a partir do dia 14/11/2019, 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, 11 de novembro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 442/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo SEI nº 07221.2019-2, resolve
DEFERIR a requisição da servidora GENIFER GABRYELLY BORGES DA SILVA, ocupante do
cargo de Técnico Administrativo na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, para prestar
serviços no Cartório da 55ª Zona Eleitoral - Cuiabá/MT, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da data
de sua apresentação, que deverá ocorrer após a publicação da portaria, nos termos do art. 30, XIII,
do Código Eleitoral, art. 2º da Lei nº 6.999/1982, arts. 5º e 10 da Resolução TSE nº 23.523/2017 e
art. 1º da Portaria TRE/MT nº 334/2005.
Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 449/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI e XXXIII, do Regimento Interno deste Tribunal; e
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 07587.2019-0 (SEI),
RESOLVE
Art. 1º Dispensar o servidor SÁVIO PEREIRA CRUZ, Analista Judiciário - Apoio Especializado Análise de Sistemas, da função comissionada de Chefe da Seção de Banco de Dados (FC-6),
vinculada à Coordenadoria de Soluções Corporativas/STI.
Art. 2º Designar servidor CARLOS HENRIQUE CLARO LEITE, Técnico Judiciário - Apoio
Especializado: Programação de Sistemas, para exercer a função comissionada de Chefe da Seção
de Banco de Dados (FC-6) vinculada à Coordenadoria de Soluções Corporativas/STI.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 455/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI e XXXIII, do Regimento Interno deste Tribunal; e
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 07904.2019-8 (SEI)
RESOLVE
Art. 1º Dispensar a servidora JELLI DE MORAES GOMES ANZOLIN, Analista Judiciária - Área
Judiciária, da função comissionada de Chefe de Cartório - FC-6, vinculada ao Cartório da 18ª Zona
Eleitoral - Mirassol D'Oeste.
Art. 2º Dispensar o servidor GILSON LOURENÇO RIBEIRO, Técnico Judiciário - Área
Administrativa, da função comissionada de Assistente I - FC-1, vinculada ao Cartório da 18ª Zona
Eleitoral - Mirassol D'Oeste.
Art. 3º Designar a servidora JELLI DE MORAES GOMES ANZOLIN, Analista Judiciária - Área
Judiciária, para a função comissionada de Assistente I - FC-1, vinculada ao Cartório da 18ª Zona
Eleitoral - Mirassol D'Oeste.
Art. 4º Designar o servidor GILSON LOURENÇO RIBEIRO, Técnico Judiciário - Área
Administrativa, para a função comissionada de Chefe de Cartório - FC-6, vinculada ao Cartório da
18ª Zona Eleitoral - Mirassol D'Oeste.
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 454/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI e XXXIII, do Regimento Interno deste Tribunal; e
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 07939.2019-1 (SEI)
RESOLVE
Art. 1º Dispensar o servidor WEBER VIEIRA DE ARAÚJO, Analista Judiciário, Área Judiciária, da
função comissionada de Chefe de Cartório (FC-6), vinculada ao Cartório Eleitoral da 27ª ZE, Juara,
com efeitos a partir de 04/11/2019.
Art. 2º Dispensar o servidor FELIPE MALHEIROS ALVIN, Técnico Judiciários, Área Administrativa
da função comissionada de Assistente I (FC-1) vinculada ao Cartório Eleitoral da 27ª ZE, Juara.

Art. 3º Designar servidor FELIPE MALHEIROS ALVIN, Técnico Judiciário Área Administrativa, 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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Art. 3º Designar servidor FELIPE MALHEIROS ALVIN, Técnico Judiciário Área Administrativa, para
exercer a função comissionada de Chefe de Cartório (FC-6) vinculada ao Cartório Eleitoral da 27ª
ZE, Juara.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 453/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, XI e XXXIII, do Regimento Interno deste Tribunal; e
CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 06517.2019-2 (SEI)
RESOLVE
Art. 1º Dispensar o servidor RICARDO VON EICHEENDORFF ESPÍRITO SANTO, Analista
Judiciário - Apoio Especializado: Análise de Sistemas, da função comissionada de Assistente I (FC1), vinculada ao Gabinete da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria.
Art. 2º Designar a servidora ELIANE DE SOUZA RODRIGUES, Técnica Judiciária, Área
Administrativa para função comissionada de Assistente I (FC-1), vinculada ao Gabinete da
Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria.
Art. 3º Designar o servidor RICARDO VON EICHEENDORFF ESPÍRITO SANTO, Analista
Judiciário - Apoio Especializado: Análise de Sistemas, para a função comissionada de Assistente II
(FC-2), vinculada ao Gabinete da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 07 de novembro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

PORTARIA Nº 452/2019
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, usando das
atribuições legais que lhe confere o art. 19, inciso XI do Regimento Interno do TRE/MT e
CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93 e a indicação que consta no Processo
Administrativo Eletrônico nº 1570/2015,
RESOLVE
Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria nº 84/2015 para designar os servidores Carlos Henrique Cândido
(titular) e Dilma Ferreira de Freitas (substituta), lotados na Secretaria de Tecnologia da Informação,
como fiscais do Contrato nº 16/2015, cujo objeto é a prestação de suporte à infraestrutura de TI,
firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Empresa CTIS.
Art. 2º Convalidar os atos de fiscalização regional do Contrato nº 16/2015/TSE, praticados pelo
servidor Carlos Henrique Cândido a partir de 1º de agosto de 2016.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2019.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA
EDITAIS
PROCESSO 0601119-05.2018.6.11.0000
INTIMAÇÃO DE PAUTA
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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INTIMAÇÃO DE PAUTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - PJE nº 0601119-05.2018.6.11.0000
Origem: Cuiabá - MT
RELATOR: Juiz de Direito 2 - Luís Aparecido Bortolussi Júnior
PARTES DO PROCESSO:
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CARLOS VIANEI LONGO DEPUTADO ESTADUAL, CARLOS
VIANEI LONGO 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 09:00h 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, 12 de novembro de 2019.
FABIO BRUNO LEMES CRUZ
Coordenadoria de Apoio ao Pleno e Julgamento

INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 117-83.2017.6.11.0000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PARTIDOS POLÍTICOS
- PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO ESTADUAL - ANO 2016 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA - PMB/MT - REFERENTE INFORMAÇÃO 15/2017/CRIP/SJ/TRE-MT- CONTAS NÃO
PRESTADAS
REQUERENTE: DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA/MT
Advogado: Paulo Salem Pereira Gonçalves - OAB: 18220/MT
REQUERENTE: MILTON SIMPLICIO, PRES. DA COMISSÃO PROVISÓRIA REG. DO PMB/MT
REQUERENTE:

WILDSON

RODRIGUES

BARACHO,

TESOUREIRO

DA

COMISSÃO

PROVISÓRIA REGIONAL DO PMB/MT
RELATOR(A): DOUTOR BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
O Excelentíssimo Senhor Relator Doutor Bruno D'oliveira Marques determina a INTIMAÇÃO do
Representante do Diretório Regional do Partido da Mulher Brasileira - PMB/MT para que
providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores determinados no Acórdão n.º 27.555,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não
Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin), nos termos da decisão de fls. 142 a seguir
transcrita:
Decisão/Despacho:
"Vistos.
Ante a não comprovação, nos autos, do cumprimento da sanção determinada na decisão transita
em julgada, conforme certidão de fl. 132.
Determino a intimação do prestador de contas Diretório Regional do Partido da Mulher Brasileira PMB, através de seu advogado regularmente constituído nestes autos, para que, no prazo de 15
(quinze) dias, providenciem o recolhimento ao Tesouro Nacional, dos valores determinados no
acordão (fls. 120/128), sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados
de Órgãos e Entidades Federais (Cadin);
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2019.
BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
Juiz-Membro Relator"
Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2019.
ÂNGELA APARECIDA GABANA DE QUEIROZ
Coordenador de Registros e Informações Processuais

ATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 9º Termo Aditivo ao CT nº 26/2014 - PAe Nº 1024/2014. CONTRATADA: CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE. CNPJ: 61.600.839/0015-50. OBJETO: Prorrogação do
Contrato. VIGÊNCIA: 6 meses, de 01/11/2019 até 30/04/2020. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57,
II, § 4º, da Lei nº 8.666/1993. SIGNATÁRIOS: pelo TRE-MT, Valmir Nascimento Milomem Santos Diretor-Geral em substituição e, pela Contratada, Cláudio Rodrigo de Oliveira.
VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS
Diretor-Geral, em substituição

EXTRATO DE CONTRATO
Proc. Adm. nº. 2528/2016 - CT nº 32/2019. Contratada: FTM - VIATURAS E CARROCERIAS
ESPECIAIS LTDA - ME , CNPJ: 23.130.584/0001-15. OBJETO: Aquisição de um ônibus rodoviário.
Fund. Legal: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.078/1990. Valor: R$: 872.000,00.
Vigência: 24/10/19 a 23/10/19. Signatários: Pelo TRE-MT, Mauro Sérgio R. Diogo; e, pela
Contratada, Vinícius de Aguiar Favero e Deimar Salete Minoti, Sócios Gerentes.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO
Diretor-Geral

ATOS DA COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO DE REMOÇÃO
EDITAIS
EDITAL DE CONCURSO DE REMOÇÃO Nº 3/2019
(SEI nº 7.712/2019 -7)
A COMISSÃO DE CONCURSO DE REMOÇÃO INTERNA, no uso de suas atribuições,
considerando o disposto na Resolução TRE nº 625/2010 (alterada pelas Resoluções nº 656/2010 e
1785/2016) e na Resolução TSE nº 23.563/2018, resolve expedir o presente EDITAL DE
CONVOCAÇÃO PARA O CONCURSO DE REMOÇÃO A PEDIDO, com fundamento no art. 36,
parágrafo único, inciso III, alínea "c" da Lei nº 8.112/1990, para preenchimento da(s) vaga(s)
indicada(s) no Anexo I deste Edital, da(s) vaga(s) que surgir(em) até a data imediatamente anterior
ao início das inscrições passível(eis) de provimento(s) e, ainda, das vagas decorrentes do próprio
certame.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A realização do concurso de remoção de que trata este Edital ficará a cargo da Comissão
Especial designada por meio da Portaria nº 15/2011, com as alterações introduzidas pelas
Portarias nº 372/2011, 318/2015, 155/2016, e 417/2016 que será auxiliada, quando necessário,
pelas demais unidades da Secretaria deste Tribunal, nas suas respectivas áreas de atuação.
1.1.1. O concurso de remoção será realizado em conformidade com as disposições constantes na
Resolução TSE nº 23.563/2018 e Resolução TRE-MT nº 625/2010 e suas alterações.
1.2. O concurso de remoção será realizado por meio de acesso à página do Portal Corporativo do
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1.2. O concurso de remoção será realizado por meio de acesso à página do Portal Corporativo do
TRE/MT (link Concurso de Remoção) e lista de e-mail criada para este fim: remocao@tre-mt.jus.br.
2. DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO
2.1. Poderão participar do concurso de remoção, de acordo com a disponibilidade de vagas, os
servidores ocupantes de cargo efetivo de Analista Judiciário - Área Judiciária, em exercício na data
da publicação deste edital, inclusive os que estiverem cumprindo estágio probatório e que estejam
na condição de excedentes decorrente de extinção de zona eleitoral, desde que já figurem na Lista
Geral de Classificação imediatamente anterior à publicação deste edital, nos termos da Resolução
TRE nº 625/2010 e suas alterações.
2.2. A participação no concurso de remoção de servidor que esteja removido para tratamento da
própria saúde ou saúde do cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e
conste do assentamento funcional (Lei nº 8.112/1990, art. 36, inciso III, "b"), ficará limitada à
escolha de cidade que possua tratamento médico da doença diagnosticada, mediante prévia
liberação do médico assistente e, na obrigatoriedade do seu efetivo exercício na nova lotação
decorrente do resultado do certame.
2.2.1. A prévia liberação de médico assistente para as localidades que pretende concorrer no
concurso de remoção, previstas no Anexo I e as que eventualmente surgirem durante o certame,
deverá ser comprovada por atestado médico encaminhado à Comissão de Remoção, por meio de
processo administrativo eletrônico, dentro do prazo previsto no Anexo II deste Edital.
2.3. A participação no concurso de remoção do servidor removido e/ou licenciado para
acompanhamento de cônjuge (Lei nº 8.112/1990, art. 36, inciso III, a, e art. 84), cedido (Lei nº. 8112
/90, art. 93, incisos I e II) e removido a pedido (Lei nº. 8112/1990, art. 36, parágrafo único, inciso II)
implicará na renúncia tácita de sua condição e na obrigatoriedade de seu efetivo exercício na nova
lotação decorrente do resultado do certame.
2.4. O servidor que se encontrar em gozo de licença sem remuneração poderá participar do
certame desde que já figure na Lista Geral de Classificação e interrompa a licença até o último dia
do prazo de inscrição, salvo se for o caso de licença para tratamento de pessoa da família, nos
termos do § 2º do artigo 83 da Lei nº 8.112/90.
2.5. Fica impedido de participar do concurso interno de remoção o servidor que estiver inscrito em
concurso nacional de remoção em andamento.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições para o concurso serão realizadas por meio do formulário eletrônico no link
"Concurso de Remoção" disponível no Portal Corporativo deste Tribunal, com utilização de login e
senha de acesso pessoal.
3.1.1. A inscrição é condição para se concorrer às vagas ofertadas nas etapas do concurso.
3.1.1.1. Nessa fase do concurso, o candidato não fará opção pelas vagas que serão ofertadas,
tratando-se apenas de inscrição para participar do certame.
3.1.2. Poderão participar do concurso de remoção para a(s) vaga(s) existente(s) e para a(s)
superveniente(s) somente os servidores que constarem da Lista Geral de Classificação e que
estiverem tempestivamente inscritos para este certame.
3.2. A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação tácita das normas e condições
estabelecidas neste Edital, bem assim da Resolução TRE nº 625/2010 e suas alterações, em
relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
3.3. A participação no certame está condicionada à inscrição realizada, exclusivamente, através do
meio eletrônico indicado neste edital, sendo vedada qualquer outra forma de inscrição, salvo se
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não recebida por motivos de ordem técnica, falha de comunicação, congestionamento de linha
telefônica ou outros fatores que impossibilitem a transferência de dados, devidamente
comprovados e desde que alegados antes do encerramento do prazo de inscrição.
3.3.1. Na hipótese do item 3.3, o interessado deverá contatar a Comissão do Concurso, por meio
dos telefones (65) 3362-8020, 3362-8139, ou do e-mail: remocao@tre-mt.jus.br.
3.4. A inscrição poderá ser cancelada até as 19h do último dia destinado às inscrições,
exclusivamente por meio de opção destinada a esse fim, disponível na intranet, no link Concurso
de Remoção.
3.5. Concretizar-se-á a inscrição do candidato com a sua confirmação no formulário eletrônico e
com a emissão do respectivo recibo.
3.6. No ato da inscrição o servidor removido para tratamento de saúde, acompanhamento de
cônjuge ou lotado provisoriamente, deverá indicar sua lotação originária.
3.7. O servidor já contemplado anteriormente com outra remoção, pendente de efetivação, deverá,
no ato da inscrição, indicar a lotação em que foi contemplado no concurso de remoção anterior.
3.8. É de responsabilidade do servidor o acompanhamento de todas as publicações e demais
informações relativas ao concurso no Portal Corporativo do TRE-MT.
4. DAS ETAPAS DO CONCURSO DE REMOÇÃO
4.1. Cada lista de cargos vagos será considerada uma etapa do concurso de remoção.
4.2. Os candidatos poderão se inscrever para todas as vagas disponíveis em cada etapa do
certame, indicando, em ordem decrescente, as de sua preferência.
4.3. Disponibilizadas as vagas aos inscritos no certame, os candidatos efetuarão a inscrição nas
datas e horários previstos no Anexo II deste edital, no item "Etapas da Remoção".
4.3.1. Concluída cada etapa, o resultado será divulgado imediatamente, abrindo-se nova lista de
vagas decorrentes da etapa anterior.
4.4. Na hipótese de servidor excedente, originário de Cartório Eleitoral extinto, ser contemplado no
certame, haverá nova etapa no presente concurso de remoção, com abertura da vaga na
Secretaria do Tribunal.
4.5. O processo será repetido até que inexistam candidatos interessados, finalizando, assim, o
concurso de remoção.
4.6. Caso o servidor regularmente inscrito não participe de alguma etapa, poderá participar das
etapas seguintes, sem prejuízo de ser excluído do certame.
4.7. Serão realizadas tantas etapas quantas forem necessárias, para o preenchimento de vagas
surgidas no decorrer do certame.
4.8. O servidor contemplado em uma das etapas do concurso não poderá participar das etapas
subsequentes.
4.9. É vedada a desistência do servidor contemplado em determinada etapa do certame,
efetivando-se a remoção, compulsoriamente, por ato da Presidência do Tribunal, ressalvados
apenas os casos excepcionais devidamente motivados.
4.10. Eventual vaga surgida no decorrer do certame, oriunda da 56ª ZE, poderá ser alocada no
município de Colniza/MT, em razão do rezoneamento de que trata a Resolução TSE nº 23.520
/2017.
5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
5.1. Os candidatos serão classificados de acordo com a opção e o número de vagas oferecidas,
observado o disposto no item subsequente.
5.2. Caso o número de vagas oferecidas seja menor que o de interessados, será observada a
ordem da Lista Geral de Classificação, publicada anteriormente a este edital, nos termos da
Resolução TSE nº 23.563/2018.
6. DOS RECURSOS
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6. DOS RECURSOS
6.1. A Comissão publicará no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) o resultado final do concurso, com
a respectiva classificação.
6.2. Do resultado caberá recurso dirigido à Comissão, devidamente fundamentado e instruído.
6.2.1. O recurso deverá ser encaminhado por Processo Administrativo Eletrônico à Comissão de
Remoção, dentro do prazo estabelecido no Anexo II.
6.3. O recurso interposto será disponibilizado no Portal Corporativo do Tribunal, no link "remoção",
sendo legítimo a qualquer participante do certame apresentar contrarrazões.
6.4. Findo o prazo de que trata o subitem anterior, o recurso e as contrarrazões, se houver, serão
remetidos à Comissão, para decisão.
6.5. Publicada a decisão da Comissão caberá recurso ao Pleno, que decidirá em caráter definitivo,
cabendo a relatoria ao Presidente do Tribunal.
7. DA HOMOLOGAÇÃO
7.1. Transcorrido o prazo para recurso sem manifestação, o resultado será encaminhado para
homologação pela Presidência, com a respectiva publicação no DJE.
7.2. Na hipótese de haver recurso ao Pleno, caberá a este a homologação, a qual ocorrerá na
mesma sessão de julgamento do respectivo recurso.
8. DAS VAGAS REMANESCENTES
8.1. Verificada a inexistência de servidor interessado nas vagas ofertadas no Anexo I ou surgidas
durante este concurso de remoção, o preenchimento dar-se-á por meio de candidatos habilitados
no concurso público vigente.
9. DA EFETIVAÇÃO DA REMOÇÃO E DO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES
9.1. O início do período de trânsito de que trata o art. 18, da Lei nº 8.112/90, para exercício na
nova lotação dar-se-á após análise pontual da situação dos Cartórios Eleitorais.
9.2. O deslocamento do servidor que contar, na data da publicação do edital de abertura, com
menos de 1 (um) ano de lotação no Cartório Eleitoral, contemplado no concurso de remoção, terá
o seu deslocamento condicionado à lotação de servidor para a sua vaga, decorrente deste certame
ou do concurso público vigente.
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Para realização do concurso interno de remoção será utilizado o cronograma constante do
Anexo II do presente edital, podendo haver eventual alteração de prazos pela Comissão do
Concurso, para ajustes à dinâmica/fases do certame.
10.2. Informações adicionais serão disponibilizadas no decorrer do concurso de remoção através
do Portal Corporativo e das listas cartorios@tre-mt.jus.br e sede@tre-mt.jus.br.
10.3. Os casos omissos serão decididos pelo Diretor-Geral.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2019.
LUCIANA DE ALMEIDA AMORIM CALLEJAS
Secretária de Gestão de Pessoas em substituição
Presidente da Comissão
ANEXO I
CONCURSO DE REMOÇÃO TRE/MT Nº 3/2019
VAGAS DISPONÍVEIS
Cargo: Analista Judiciário - Área Judiciária
Unidade

Vaga(s)

1º ZE

Cuiabá

1

25ª ZE

Pontes e Lacerda

1
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27ª ZE

Juara

1

53ª ZE

Querência

1

ANEXO II
CONCURSO DE REMOÇÃO TRE/MT Nº 3/2019 - CRONOGRAMA
Etapas do Concurso
Publicação Edital
Inscrições para participar do
concurso
Entrega do laudo médico de que
trata os itens 2.2 e 2.2.1 do Edital

Responsável

Data/Período/horário

Comissão do Concurso

Até 14/11/2019

Servidor

20 A 21/11/2019

Servidor

Até as 13h30 do dia 25/11/2019
DATA: 26/11/2019
1ª etapa
Às

8h

do

dia

26/11/2019-

Disponibilização da (s) vaga (s).
Das 8h às 8h30 - escolha pelo
candidato das vagas disponibilizadas
na intranet.
Às 8h45 - divulgação do resultado.
2ª etapa
Às

9h

do

dia

26/11/2019-

Disponibilização da (s) vaga (s).
Das 9h às 9h30 - escolha pelo
candidato das vagas disponibilizadas
na intranet.
Às 9h45 - divulgação do resultado.
3ª etapa
Às

10h

do

dia

26/11/2019-

Disponibilização da (s) vaga (s).
Das 10h às 10h30- escolha pelo
candidato das vagas disponibilizadas
na intranet.
Às 10h45 - divulgação do resultado.
4ª etapa
Às

11h

do

dia

26/11/2019-

Disponibilização da (s) vaga (s).
Das 11h às 11h30- escolha pelo
candidato das vagas disponibilizadas
na intranet.
Às 11h45 - divulgação do resultado.
5ª etapa
Etapas do Concurso de Remoção

Servidor/Comissão do
concurso

Às

12h

do

dia

26/11/2019-

Disponibilização da (s) vaga (s).
Das 12h às 12h30 - escolha pelo
candidato das vagas disponibilizadas
na intranet.
Às 12h45 - divulgação do resultado.
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6ª etapa
Às

13h

do

dia

26/11/2019-

Disponibilização da (s) vaga (s).
Das 13h às 13h30- escolha pelo
candidato das vagas disponibilizadas
na intranet.
Às 13h45 - divulgação do resultado.
7ª etapa
Às

14h

do

dia

26/11/2019-

Disponibilização da (s) vaga (s).
Das 14h às 14h30 - escolha pelo
candidato das vagas disponibilizadas
na intranet.
Às 14h45 - divulgação do resultado.
OBS.: Após o término da 7ª etapa,
caso haja servidor interessado na(s)
última(s)

vaga(s)

surgida(s),

as

etapas seguintes serão realizadas
sequencialmente

no

decorrer

da

mesma data, observando a mesma
cronologia quanto aos intervalos,
encerrando-se a remoção apenas
quando não houver mais interesse
dos

servidores

nas

vagas

disponibilizadas.
Publicação no DJE - Resultado
das etapas (art. 12, § 1º da Res.

Comissão do Concurso

27/11/2019

Servidor

28/11/2019 a 02/12/2019

Comissão do Concurso

03/12/2019

Servidor

04 a 06/12/2019

Comissão do Concurso

06 a 12/12/2019

TRE nº 625/2010)
Prazo para interposição de
recurso do Resultado das etapas
(art. 12, § 2º da Res. TRE nº 625
/2010)
Divulgação do(s) recurso(s) no
Portal Corporativo para
apresentação de contrarrazões
Prazo para contrarrazões ao
recurso divulgado
Análise e julgamento dos
recursos
Publicação no DJE do resultado
final do concurso devidamente

Comissão do Concurso
após assinatura do

homologado

até 18/12/2019*

Presidente

* Não havendo recursos, o resultado final será publicado até 06/12/2019.
LUCIANA DE ALMEIDA AMORIM CALLEJAS
Presidente de Comissão, em substituição

ATOS
DA 1ª ZONA ELEITORAL
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ATOS DA 1ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
INQUÉRITO Nº. 36-63.2019.6.11.0001
PROTOCOLO Nº. 9.171/2019
INDICIADO: SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Vistos etc,
Trata-se de instauração de Inquérito Policial, instaurado sob o nº. 0572/2018-4 SR/PF/MT, visando
apurar a suposta prática do crime previsto no Art. 350, do Código Eleitoral, consistente na
apresentação de documento falso na prestação de contas eleitoral, do ex-governador SILVAL DA
CUNHA BARBOSA, o qual teria deixado de declarar doação de recursos financeiros em espécie
no importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) realizada supostamente por JANDIR JOSÉ
MILAM.
Instado a opinar, o representante do Ministério Público Eleitoral, titular da ação penal, manifestou
pelo arquivamento dos autos em razão da ausência de lastro probatório suficiente para justificar a
propositura da competente ação penal.
É o necessário relato. Decido.
Sem maiores delongas, razão assiste ao representante do Parquet, assim, em consonância com a
cota ministerial, em face da ausência de elementos suficientes que indiquem a ocorrência de
crime, determino o arquivamento do feito.
Proceda-se as baixas necessárias e anotações estilares.
P.R.I.C..
Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2019.
GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO
Juiz Eleitoral

INQUÉRITO Nº. 70.12.2017.6.11.0000
PROTOCOLO Nº. 14.915/2017
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REQUERIDO: WILSON PEREIRA SANTOS
Vistos, etc;
Trata-se de instauração de Inquérito Policial, sob o nº. 0230/2013-4 SR/PF/MT, referente a
Denúncia de Crime Eleitoral apresentada por Marco Polo de Freitas Pinheiro, Barbara Helena de
Noronha Pinheiro e Fabiola Cassia de Noronha Sampaio, visando apurar a suposta prática do
crime de calúnia, previsto no Art. 324 c/c Art. 327, III, ambos da Lei nº. 4.737/65, supostamente
praticado pelo candidato a Prefeitura de Cuiabá durante o processo eleitoral de 2016, Wilson
Pereira dos Santos.
Instado a opinar, o representante do Ministério Público Eleitoral, titular da ação penal, manifestou
pelo arquivamento do autos em razão da ausência de lastro probatório suficiente para justificar a
propositura da competente ação penal, ressalvando a possibilidade de desarquivamento caso surja
novas provas.
É o necessário relato. Decido.
Versam os autos acerca de inquérito policial instaurado a fim de apurar a suposta prática do crime
de calúnia, previsto no Art. 324 c/c Art. 327, III, ambos da Lei nº. 4.737/65.
Em análise do feito vê-se que a autoridade Policial concluiu que o áudio divulgado pelo investigado
não possui alteração noticiada por Barbara Helena de Noronha Pinheiro, assinalando-se a eventual
prática de crime de denunciação caluniosa, fato que motivou o indiciamento da denunciante
Barbara Helena de Noronha Pinheiro fora indiciada com base no art. 339, do Código Penal (fls. 94
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. 3048

Cuiabá, quinta-feira, 14 de novembro de 2019

20

Barbara Helena de Noronha Pinheiro fora indiciada com base no art. 339, do Código Penal (fls. 94
/96).
O Ministério Público Eleitoral requereu novas diligências com o fito de obter a gravação original
para que possa ser verificado se o trecho divulgado por Wilson Santos foi, ou não adulterado ou
editado.
Em resposta a diligência supra a autoridade Policial informou que o arquivo original ainda não foi
encontrado, no entanto, fora juntado aos autos um arquivo feito para a campanha eleitoral de 2016.
Assim, sem maiores delongas, razão assiste ao representante do Parquet, e , em consonância
com a cota ministerial, face a ausência de elementos suficientes que indiquem a ocorrência de
crime, determino o arquivamento do feito.
Proceda-se as baixas necessárias e anotações estilares.
P.R.I.C..
Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2019.
GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO
Juiz Eleitoral

PETIÇÃO Nº. 48-14.2018.6.11.0001
PROTOCOLO Nº. 22.312/2018
ASSUNTO: REQUERIMENTO COMPRA DE VOTOS
Vistos etc,
Trata-se de instauração de Inquérito Policial, instaurado sob o nº. 0643/2018-4 SR/PF/MT, visando
apurar a suposta prática de crime eleitoral, previsto no Art. 299, do Código Eleitoral, tendo em vista
que foi noticiado que agentes ao longo do dia 06/10/2018, teriam promovido a distribuição de
valores à "cabos eleitorais", em suíte do ÁLIBI MOTEL, para que na data 07.10.2018, dia da
eleição providenciassem a compra de votos.
Instado a opinar, o representante do Ministério Público Eleitoral, titular da ação penal, manifestou
pelo arquivamento dos autos em razão de não haver justa causa para o prosseguimento do
inquérito policial, não havendo diligências viáveis, dentro do regramento constitucional e legal, que
fundamentem a continuidade das investigações.
É o necessário relato. Decido.
Versam os autos acerca de inquérito policial instaurado a fim de apurar possível ocorrência do
delito, previsto no Art. 299, da Lei nº. 4.737/65.
Em análise do feito vê-se que a autoridade Policial despontou que passado o momento oportuno
de se angariar elementos de convicção a comprovação do ilícito penal revela-se extremamente
difícil, e concluiu não vislumbrar novas diligências para caso em epígrafe.
Assim, sem maiores delongas, razão assiste ao representante do Parquet, e, em consonância com
a cota ministerial, face a ausência de elementos suficientes que indiquem a ocorrência de crime,
determino o arquivamento do feito.
Proceda-se as baixas necessárias e anotações estilares.
P.R.I.C..
Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2019.
GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 2ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
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CITAÇÃO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 SOLIDARIEDADE DE TESOURO
EDITAL N.º 094/2019 - CITAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
PROCESSO: 40-97.2019.6.11.0002
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - OMISSÃO
PARTIDO: SOLIDARIEDADE DE TESOURO
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Aroldo José Zonta Burgarelli, MM°. Juiz da 2ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICO a todos que o presente edital virem, ou dele tenham conhecimento, em especial
o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO SOLIDARIEDADE DE TESOURO, na pessoa de seu presidente, o
Sr. ANTONIO DE CASTRO E SILVA NETO, bem como sua tesoureira, Sra. GABRIELA GABRIEL
BORGES CASTRO, que, diante da tentativa frustrada de citação pessoal através de mandado de
citação, fica o referido diretório CITADO através do presente Edital para que, querendo, apresente,
no prazo de 03 (três) dias, manifestação acerca da ausência de prestação de contas referente às
Eleições 2018 do SOLIDARIEDADE DE TESOURO, tendo em vista que, expirado o prazo para
apresentação de contas, referida agremiação permaneceu omissa.
Em caso de apresentação de contas, estas devem obrigatoriamente ser elaboradas através de
sistema da Justiça Eleitoral, disponível no endereço http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018
/prestacao-de-contas-1/sistema-de-prestacao-de-contas-eleitorais-spce,

sendo

que

sua

apresentação deverá ser acompanhada da constituição de advogado (Resolução TSE 23.553
/2017, art. 48, § 7º).
Fica o partido ciente de que o não atendimento à presente citação sujeita a agremiação municipal
ao julgamento das referidas contas como não prestadas, acarretando ao partido as sanções
previstas na Resolução TSE nº 23.553/2017.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos vinte e dois dias
do mês de outubro de 2019. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e
Chefe de Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
PAULO HENRIQUE PERES XAVIER
Chefe de Cartório
Portaria nº 02/2018/2ªZE/MT

NOTIFICAÇÃO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017 SOLIDARIEDADE DE TESOURO
EDITAL N.º 095/2019 - NOTIFICAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2017 - OMISSÃO
PARTIDO: SOLIDARIEDADE DE TESOURO
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Aroldo José Zonta Burgarelli, MM°. Juiz da 2ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICO a todos que o presente edital virem, ou dele tenham conhecimento, em especial
o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO SOLIDARIEDADE DE TESOURO, na pessoa de seu presidente, o
Sr. ANTONIO DE CASTRO E SILVA NETO, bem como sua tesoureira, Sra. GABRIELA GABRIEL
BORGES CASTRO, que, diante da tentativa frustrada de notificação pessoal através de mandado,
fica o referido diretório NOTIFICADO através do presente Edital para que, querendo, no prazo de
72 (setenta e duas) horas, apresente prestação de contas ou declaração de ausência de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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72 (setenta e duas) horas, apresente prestação de contas ou declaração de ausência de
movimentação de recursos referente ao exercício de 2017 do SOLIDARIEDADE DE TESOURO,
tendo em vista que, expirado o prazo para apresentação de contas, referida agremiação
permaneceu omissa.
A prestação de contas ou declaração de ausência de movimentação de recursos deverá
obrigatoriamente ser elaborada através de sistema da Justiça Eleitoral, disponível no endereço
http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/entrega-da-prestacao-de-contas/sistema-deprestacao-de-contas-anuais-spca), sendo que sua apresentação deverá ser acompanhada da
constituição de advogado (Resolução TSE 23.546/2017, art. 29, inciso XX).
Fica o partido ciente de que o não atendimento à presente notificação sujeita a agremiação
municipal ao julgamento das contas de 2017 como não prestadas, acarretando ao partido as
sanções previstas na Resolução TSE nº 23.546/2017
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos vinte e dois dias
do mês de outubro de 2019. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e
Chefe de Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
PAULO HENRIQUE PERES XAVIER
Chefe de Cartório
Portaria nº 02/2018/2ªZE/MT

NOTIFICAÇÃO - OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018 SOLIDARIEDADE DE TESOURO
EDITAL N.º 096/2019 - NOTIFICAÇÃO
PRAZO: 20 DIAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2018 - OMISSÃO
PARTIDO: SOLIDARIEDADE DE TESOURO
De ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.° Aroldo José Zonta Burgarelli, MM°. Juiz da 2ª Zona
Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
TORNO PÚBLICO a todos que o presente edital virem, ou dele tenham conhecimento, em especial
o DIRETÓRIO MUNICIPAL DO SOLIDARIEDADE DE TESOURO, na pessoa de seu presidente, o
Sr. ANTONIO DE CASTRO E SILVA NETO, bem como sua tesoureira, Sra. GABRIELA GABRIEL
BORGES CASTRO, que, diante da tentativa frustrada de notificação pessoal através de mandado,
fica o referido diretório NOTIFICADO através do presente Edital para que, querendo, no prazo de
72 (setenta e duas) horas, apresente prestação de contas ou declaração de ausência de
movimentação de recursos referente ao exercício de 2018 do SOLIDARIEDADE DE TESOURO,
tendo em vista que, expirado o prazo para apresentação de contas, referida agremiação
permaneceu omissa.
A prestação de contas ou declaração de ausência de movimentação de recursos deverá
obrigatoriamente ser elaborada através de sistema da Justiça Eleitoral, disponível no endereço
http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/entrega-da-prestacao-de-contas/sistema-deprestacao-de-contas-anuais-spca), sendo que sua apresentação deverá ser acompanhada da
constituição de advogado (Resolução TSE 23.546/2017, art. 29, inciso XX).
Fica o partido ciente de que o não atendimento à presente notificação sujeita a agremiação
municipal ao julgamento das contas de 2018 como não prestadas, acarretando ao partido as
sanções previstas na Resolução TSE nº 23.546/2017
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi
expedido este edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e no átrio do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos vinte e dois 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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Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Guiratinga, Mato Grosso, aos vinte e dois dias
do mês de outubro de 2019. Eu, _________Paulo Henrique Peres Xavier, Técnico Judiciário e
Chefe de Cartório, digitei e subscrevo o presente edital.
PAULO HENRIQUE PERES XAVIER
Chefe de Cartório
Portaria nº 02/2018/2ªZE/MT

ATOS DA 3ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL N.º 38/2019
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 outubro 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, aos quatro dias do mês de novembro 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

EDITAL N.º 39/2019
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 o Juízo da 3ª Zona Eleitoral, com sede
em Rosário Oeste/MT, realizará MUTIRÃO DE ATENDIMENTO AOS ELEITORES DE NOBRES
/MT, segundo o cronograma abaixo:
• de 25 a 29 de novembro de 2019 - realização de mutirão externo para atendimento aos eleitores
de Nobres/MT, no Posto Eleitoral de Nobres/Procon, localizado na Rua Miranda, s/n, Centro de
Cidadania, das 7h às 11h e das 13h às 17h.
Fica designado para os trabalhos, o servidor responsável pelo Posto Eleitoral, Hernani Alves de
Souza.
Serão realizados os serviços em geral oferecidos pela Justiça Eleitoral, como alistamento,
transferência, revisão, segunda via, consulta de regularidade, emissão de certidões, entre outros.
Os requerimentos de alistamento, transferência, revisão e segunda via serão efetuados on-line,
com a imediata entrega do título ao eleitor, com coleta de biometria.
Caso não seja possível a entrega do título eleitoral no ato do atendimento, o eleitor receberá
certidão de atendimento ou de quitação eleitoral, constando seus dados com as informações
atualizadas, salvo se já dispuser do aplicativo e-título instalado em smartphone de sua propriedade.
E, para que ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi expedido o presente Edital, que será
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-MT pelo prazo de 5 (cinco) dias, bem como

afixado no átrio do Cartório. Dado e passado nesta cidade de Rosário Oeste, aos sete dias do mês
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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afixado no átrio do Cartório. Dado e passado nesta cidade de Rosário Oeste, aos sete dias do mês
de novembro 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.
ANEXO I - EDITAL Nº 39/2019/3ªZE
DOCUMENTOS

NECESSÁRIOS

PARA

QUE

O

ELEITOR

SOLICITE

ALISTAMENTO,

TRANSFERÊNCIA, REVISÃO OU SEGUNDA VIA DE TÍTULO ELEITORAL (Provimentos 19/2012
e 3/2016/CRE-MT):
ALISTAMENTO:
1. original de documento de identificação oficial com foto (RG, Carteira de Trabalho, carteira de
categoria profissional [OAB, CREA, entre outros] e Certificado de Dispensa de Incorporação do
Serviço Militar, passaporte com foto - CNH não serve por não ter nacionalidade), ou original da
Certidão de Nascimento (ou de Casamento, se casado);
2. original do Certificado de Dispensa do Serviço Militar, se homem com 18 anos ou mais (poderá
ser usado também como documento de identificação, se não houver outro);
3. original do comprovante de residência (ver detalhes abaixo);
TRANSFERÊNCIA:
1. original de documento de identificação oficial com foto (RG, Carteira de Trabalho, carteira de
categoria profissional [OAB, CREA, entre outros], Certificado de Dispensa de Incorporação do
Serviço Militar, CNH com foto, passaporte com foto);
2. preferencialmente, se tiver, título de eleitor anterior (será juntado ao RAE);
3. original do comprovante de residência (ver detalhes abaixo).
REVISÃO ou SEGUNDA VIA:
1. original de documento de identificação oficial com foto (RG, Carteira de Trabalho, carteira de
categoria profissional [OAB, CREA, entre outros], Certificado de Dispensa de Incorporação do
Serviço Militar, CNH com foto, passaporte com foto);
2. preferencialmente, se tiver, título de eleitor anterior (será juntado ao RAE);
3. para os casos em que a revisão tenha por objetivo restabelecer inscrição cancelada em
decorrência do não comparecimento do eleitor à revisão de eleitorado (código ASE 469), deverá
ser apresentado comprovante de residência (detalhes abaixo).
ANEXO II - EDITAL Nº 39/2019/3ªZE
COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO ELEITORAL (com base no Provimento 19/2012/CRE-MT):
Documentos aptos para comprovar residência:
• boleto tarifário de concessionárias de energia elétrica, água, telefone;
• nota fiscal onde conste o nome do eleitor e seu endereço;
• faturas bancárias em geral, cobrança de tv por assinatura, internet, etc;
• contrato de locação, cessão ou arrendamento de imóvel;
• documento oficial de posse de assentado em loteamento rural;
• indígena residente em aldeia deverá trazer certidão da FUNAI atestando a residência.
Documentos aptos para comprovar domicílio para o eleitor que não reside no município, mas tem
vínculo profissional, patrimonial ou comunitário:
• matrícula em instituição de ensino;
• Carteira de Trabalho e Previdência Social, devidamente assinada, ou holerite, devendo em
qualquer caso (CTPS ou holerite) constar o local de trabalho;
• Certidão Circunstanciada emitida pelo órgão ou entidade pública, da qual se infira ser o
requerente seu servidor ou empregado, ou termo de posse ou de transferência;
• escritura pública de imóvel onde o eleitor conste como proprietário atual;
• boleto de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), relativo ao exercício (ano)
anterior ou atual ao requerimento;
• boleto de pagamento do Imposto Territorial Rural (ITR), relativo ao exercício (ano) anterior ou
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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anterior ou atual ao requerimento;
• boleto de pagamento do Imposto Territorial Rural (ITR), relativo ao exercício (ano) anterior ou
atual ao requerimento.
Data do documento para comprovar residência:
NATUREZA DO REQUERIMENTO
* ALISTAMENTO

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO
não pode ser mais antigo que 12 meses da data
do comparecimento
não pode ter menos de 3 meses, nem mais de
12

meses

em

relação

* TRANSFERÊNCIA

comparecimento do eleitor.

* REVISÃO DE TÍTULO CANCELADO

Exceções:

à

data

do

por não comparecimento do eleitor à REVISÃO - servidor público (não há tempo mínimo)
DE ELEITORADO (código

- contrato de locação, cessão ou arrendamento

ASE 469)

de

imóvel

(pelo

menos

3

meses

de

antecedência, podendo ser mais antigo que 12
meses)
Documento comprobatório de domicílio eleitoral com base na residência do eleitor deve estar:
• em nome do próprio eleitor requerente;
• em nome do cônjuge, comprovado com certidão de casamento;
• em nome do companheiro(a) ("amasiados"), DESDE QUE apresente declaração de união estável
reconhecida em cartório, certidão de nascimento de filho em comum, ou matrícula de filho em
comum; OU de parente consanguíneo até o 2.º grau (pais, filhos, avós, netos); OU de parente por
afinidade, limitando-se aos ascendentes (sogro ou sogra).
O eleitor que exibir, no momento do atendimento, qualquer documentação comprobatória de
domicílio acima mencionada receberá imediatamente o título eleitoral. Entretanto, o título eleitoral
poderá não ser entregue de imediato, e colocado em diligência para análise pelo Juiz Eleitoral,
quando:
a. o requerimento de alistamento ou transferência for feito com apresentação de documentos que
não atendam às especificações acima;
b. houver dúvida sobre a idoneidade dos documentos apresentados;
c. for alegada existência de vínculo comunitário, o qual será objeto de análise de provas juntadas
ao requerimento do eleitor em petição própria, podendo depender de diligência do oficial de justiça
(que irá ao endereço confirmar a veracidade das informações), devendo ser analisada pelo Juiz
Eleitoral caso a caso.
ADRIANO PEREIRA BUENO
Chefe de Cartório

EDITAL N.º 41/2019
O Excelentíssimo Senhor DR RICARDO NICOLINO DE CASTRO, Juiz da 3ª Zona Eleitoral do
Estado de Mato Grosso, na forma do disposto no artigo 59, caput, da Resolução TSE nº 23.553
/2017,
FAZ SABER a todos os candidatos, partidos, coligações e ao Ministério Público Eleitoral, bem
como qualquer outro interessado, que o partido político abaixo listado apresentou PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL referente às Eleições Gerais 2018. O interessado terá o prazo de 03 (três)
dias para impugná-las, nos termos do art. 59, caput, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Partido

Município

Processo

Partido Socialista Brasileiro - PSB

Rosário Oeste

0600001-48.2019.6.11.0003

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.
Dado e passado nesta cidade de Rosário Oeste, aos doze dias do mês de novembro 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 8ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PARA IMPUGNAÇÃO-PRESTAÇÃO DE CONTAS-ELEIÇÕES 2018-PC 9819.2018.6.11.0008
EDITAL Nº 91/2019
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
98-19.2018.6.11.0008

PARTIDO/MUNICÍPIO

RESPONSÁVEIS

Partido Trabalhista Brasileiro- Jairo Luiz Berigo Filho-Presidente
PTB de Alto Araguaia/MT

Jairo Luiz Berigo Neto-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 13 de novembro 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

ATOS DA 9ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 119/2019
Torna pública a apresentação de formulários de apoiamento mínimo à criação do Partido
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Torna pública a apresentação de formulários de apoiamento mínimo à criação do Partido
Liberdade.
O ILMO. SR. WILIAN BEZERRA ANDRADE, CHEFE DE CARTÓRIO DA 09ª ZONA
ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
FAZ SABER, nos termos do que dispõe o artigo 15 da Resolução TSE n.º 23.465, de 17 de
dezembro de 2015, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que através
de pessoa legitimada, o PARTIDO LIBERDADE, ainda em formação, apresentou, em 08/11/2019,
lista/formulários de assinaturas de apoiamento à sua constituição perante o Tribunal Superior
Eleitoral, nos termos do art. 9º da Lei 9.096/1995, a qual se encontra disponível para consulta na
sede deste Cartório Eleitoral, a fim de que qualquer interessado possa, em petição fundamentada,
impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do presente Edital. E, para
conhecimento a todos os interessados, expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral, bem como, afixado no lugar de costume, aos doze dias do mês de
novembro de dois mil e dezenove. Eu,_____________, Wilian Bezerra Andrade, Chefe de Cartório,
digitei e que segue assinado por mim, conforme autoriza a Portaria nº 03/2017.
WILIAN BEZERRA ANDRADE
Chefe de Cartório
Aut. Port. 03/2017/9ZE

ATOS DA 17ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 75/2019
APOIAMENTO À CRIAÇÃO DO PARTIDO LIBERDADE
A Chefe de Cartório em substituição da 17ª Zona Eleitoral, MARINA TOSTES MIRANDA
BARROSO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do que dispõe o art. 15 da Resolução
TSE nº 23.571/2018, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que o LIBERDADE, partido ainda em formação, apresentou, na data de 12/11/2019,
lista/formulário de assinatura de apoiamento à sua constituição perante o Tribunal Superior
Eleitoral, nos termos do art. 9º da Lei 9.096/1995, a qual se encontra disponível para consulta na
sede deste Cartório Eleitoral, a fim de que qualquer interessado possa, em petição fundamentada,
impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação do presente Edital.
Dado e passado no município de Arenápolis, aos treze dias do mês de novembro de dois mil de
dezenove. Eu ________, Marina Tostes Miranda Barroso, Chefe de Cartório em substituição,
digitei, conferi e assinei o presente Edital.
MARINA TOSTES MIRANDA BARROSO
Técnica Judiciária

ATOS DA 18ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
AUTOS N.º 36-80.2017.6.11.0018
Protocolo n. 17.853/2017
Classe: AP
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu: Flávio de Paiva Mazali
Advogado: Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB/MT n.º 3057
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Advogado: Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB/MT n.º 3057
Advogado: Danilo Cezar Ochiuto - OAB/MT n.º 8033
Advogado: Darci Dorival Valerio - OAB/MT n.º 26067/O
Vistos.
O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções constitucionais, ofereceu
denúncia em desfavor de Flávio de Paiva Mazali, já qualificado nos autos em epígrafe, dando-os
como incursos nas sanções do art. 323, do Código Eleitoral.
Segundo a denúncia, o requerido divulgou por meio de carros e motocicletas de som, que o
candidato adversário estaria fora da candidatura por haver problemas no judiciário, e para os
eleitores votarem 45.
Entre um ato e outro, a Coligação adversária, suposta vítima, pedira liminar às fls.07/08, a qual fora
deferida em fl.20/20-v.
Às fls. 78/79, o requerido apresentou resposta à acusação.
Manifestação do MPE pugnando pela designação de audiência de instrução e julgamento, fl.124
/124-v.
Solenidade instrutória designada à fl.126.
Audiência realizada às fls.146/148 e 149/150, ocasião em que foram colhidos os depoimentos das
testemunhas Valdinei Rodrigues Salgueiro e Rosiane Pereira dos Santos.
Tendo em vista que o réu se mudou do Estado de Mato Grosso, a audiência fora realizada na 24ª
Zona Eleitoral- Guarapari/ES, como fito de colher depoimento pessoal, fls.201/204.
Em alegações finais, às fls. 214/218, o ilustre representante do Ministério Público requereu a
condenação do réu Flávio com fundamento no art. 323, caput, do Código Eleitoral.
Por sua vez, nas alegações finais de fls. 223/228, o patrono do réu requereu a absolvição do réu,
nos termos do art. 386, IV e V do Código de Processo Penal.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório. Fundamento e decido.
Considerando que o feito tramitou regularmente e que não há quaisquer vícios que macule o feito,
tampouco preliminares e/ou prejudiciais, passo a análise do mérito da causa.
De pronto, convém transcrever o tipo penal (Código Eleitoral, art. 323, caput), com o fito de
analisar acerca da eventual configuração dos seus elementos correspondentes, vejamos:
"Art. 323: Divulgar, na propaganda, fatos que sabe inverídicos, em relação a partidos ou
candidatos e capazes de exercerem influência perante o eleitorado.
(...)"
Pois bem.
De acordo com a lição de Francisco Iasley Lopes de Almeida e Cláudio Marcos Romero Lameirão,
"consiste a prova em elemento essencial demonstrativo da existência ou não de um fato criminoso
e de sua autoria, necessário para a formação da convicção do juiz sobre o deslinde do processo"
(in "Processo Penal - Tomo I", Editora CL Edijur, 2011, p. 113). No que toca à sua produção, sabese que o Código de Processo Penal segue a mesma linha traçada para o processo civil, ou seja, a
prova da alegação incumbe a quem a fizer, ressalvada a diferença relativa à possibilidade de
atuação de ofício que, na seara criminal, e oferecida ao juiz, em homenagem ao princípio da
verdade real. Em suma, não se pode negar que, no processo penal, cumpre à acusação provar, de
maneira cabal, a tipicidade e a autoridade que fundamentam a sua pretensão.
Para tentar provar a alegada acusação, o MPE pugnou pela oitiva de duas testemunhas, as quais
em sede de solenidades instrutórias (fls.146/151), foram ouvidas. Vejamos:
Que deu uma repercussão muito grande perante correligionários do candidato Elias. Que foi muita
pressão em cima do jurídico com relação a essa divulgação. Que deu tanto transtorno que o carro
da coligação do candidato ia na frente e o carro do candidato Elias ia atrás tentando desmentindo.
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da coligação do candidato ia na frente e o carro do candidato Elias ia atrás tentando desmentindo.
Que eles alegavam que não podiam mais votar no Elias, porque não era candidato mais. Que a
outra coligação falava isso. Que o único candidato era o Jeferson. Que quando acontece as
eleições, o candidato fica muito ocupado. Que toda coligação existe um representante. Que a
testemunha não se recorda de ter entrado com pedido contra a coligação. Que o representante da
coligação seria ele (o acusado). Que conhece ele. Que participou das reuniões da justiça eleitoral
como representante da coligação. Que ele e o responsável que respondiam pela coligação. Que a
testemunha entrou contra o acusado porque tinha os dados da coligação e do representante. Que
não pode afirmar se foi ele que deu a ordem para o carro fazer. Que o carro era locado pela
coligação. Que não sabe dizer se a contratação de carro de som passa pelo representante da
coligação. Que era carro de popular locado pela coligação. Que entrou com uma medida judicial
para suspender a divulgação. Que foi feito degravação do áudio. Que tem CD com áudio e
imagens do passando e inclusive filmagens do outro carro passando desmentindo. Que tinha um
adesivo do candidato. Que a testemunha não procurou ninguém da coligação para confirmar se o
carro realmente pertencia a coligação. Que isso foi uns dois três dias, que amanheceu o dia e foi o
dia inteiro e o outro dia os carros de som da coligação do candidato Jeferson fazendo isso.
(testemunha Valdinei Rodrigues Salgueiro).
Que no período eleitoral de dois mil e dezesseis, a testemunha foi contratada pelo doutor Valdinei
para trabalhar no jurídico da campanha eleitoral e para assessorar ele porque ele era advogado da
coligação. Que nesse período tiveram várias representações e uma delas acorreu. Que na época
isso foi gravado e que a testemunha digitou todo o áudio. Que montou a representação. Que de
fato isso ocorreu. Que acha que o Flávio só foi acusado porque ele era o presidente da coligação.
Que esse interesse não era só dele. Que o candidato tinha poder de fazer a campanha eleitoral
acontecer. Que sabia que o Flávio representava a coligação. Que não o conhece. Que a
contratação de carros de som passa pelo presidente e pelo candidato. Que a divulgação era essa,
" a casa caiu, temos somente um candidato a prefeito". Que a testemunha viu um carro de som
passando em frente ao seu escritório na época. Que não sabe se eles espalharam mais carros em
comunidades ou em outros bairros. Que informaram que era mais de um carro. Que não era uma
informação mentirosa porque a testemunha ouviu o próprio carro de som. Que a informação
passada pelo carro de som era inverídica porque o registro de candidatura dele estava sub judice e
ele foi votado. Que ele ganhou só não pôde assumir. Que a outra coligação tinha conhecimento
disso. Que na época a testemunha fez degravação de CD de áudio. Que não tem certeza. Que
tinha identificação no áudio dizendo que era a coligação. Que chegou informação no escritório de
que estava adesivado veículos da coligação amor, trabalho e fé. Que chegou a conhecimento da
testemunha, mas que ela não chegou a ver. Que nenhum carro de propaganda eleitoral poderia
trabalhar sem que estivesse cadastrado na prestação de contas. Que teria que ter algum adesivo
neles identificando. (testemunha Rosiane Pereira dos Santos).
Em que pese o parquet eleitoral ter pugnado pela condenação do réu, diante o exposto, verifico
que, durante a instrução, não foram colhidos elementos suficientes, bem como não foram juntados
documentos probatórios a demonstrar a realização de conduta criminosa por parte do denunciado
Flávio de Paiva Mazali.
Nesse sentido, vejamos o precedente do TRE/BA, realçando a imprescindibilidade de prova
robusta a ensejar a procedência de ação penal, in verbis:
"ELEITORAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DELITO PRESCRITO NO ARTIGO 299 DO CÓDIGO
ELEITORAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDÊNCIA. ABOSOLVIÇÃO.

Não Logrando êxito o Estado-acusador em desincumbir-se do seu mister de produzir prova
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. 3048

Cuiabá, quinta-feira, 14 de novembro de 2019

30

Não Logrando êxito o Estado-acusador em desincumbir-se do seu mister de produzir prova
irrefutável a respeito da autoria e materialidade do fato descrito na denúncia, não há como levar a
efeito condenação do acusado, pelo que absolve-se (...)"[1]
Outra conclusão, vale dizer, condenação baseada em indícios, seria uma verdadeira
responsabilidade penal objetiva, inviável em nosso ordenamento jurídico.
Necessário que existam provas vigorosas capazes de sustentar um édito condenatório, sob pena
de fundar-se em meras ilações e conjecturas, incorrendo em malferimento ao principio do in dubio
pro reo e ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).
Com efeito, o direito penal não pode atuar com base em probabilidade, havendo de se exigir, para
o reconhecimento da responsabilidade criminal e imposição de sanção penal, a demonstração de
forma real e eficaz do fato imputado. As provas, para compor a certeza de uma condenação
criminal, devem ser evidentes em atestar a culpabilidade do réu, não sendo possível basear-se em
meros indícios apontados na denúncia.
Neste contexto, considerando que não foram produzidas provas contundentes para respaldar o
decreto condenatório, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas.
DISPOSITIVO.
Posto isso, inexiste qualquer indício mínimo de prova de que o réu quem deu ordens/ divulgou o
fato inverídico sobre a coligação adversária.
Diante disso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na denúncia, nos termos do art. 323,
caput, do Código Eleitoral, para o fim especial de absolver o acusado Flávio de Paiva Mazali da
imputação que lhe foi dirigida, por reconhecer a insuficiência de provas bastantes para a sua
condenação, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o transito em julgado e as expedições de praxe, ao ARQUIVO com as baixas e anotações de
estilo.
ÀS PROVIDÊNCIAS.
Mirassol D'Oeste/MT, 12 de novembro de 2019.
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Juíza Eleitoral

ATOS DA 20ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 33-51.2019.6.11.0020 - CLASSE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Protocolo: 7.475/2018
Partido Interessado: PL - Partido Socialista Brasileiro
Vistos etc.
Trata-se de procedimento instaurado em decorrência da omissão da Prestação de Contas do
Partido Liberal - PL (antigo PR - Partido da República), representação municipal de Nossa Senhora
do Livramento, Exercício Financeiro de 2017.
Em não havendo a agremiação apresentado as contas no prazo legal, o Cartório Eleitoral a
notificou para que o fizesse no prazo de 72 (setenta e duas horas), nos termos do artigo 30, inciso
I, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Regularmente intimado, o Senhor Gilson César de Almeida, presidente da agremiação segundo o
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, informou que se desfiliou do partido no ano
de 2016 e que, por esse motivo, não poderia se responsabilizar pela apresentação das contas.

Diante disso foi determinada a intimação do representante estadual do PL, que não se manifestou
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Diante disso foi determinada a intimação do representante estadual do PL, que não se manifestou
no prazo legal.
Os autos foram instruídos com a certidão da composição do órgão partidário, bem como foi
certificado pelo Cartório Eleitoral, às fls. 17, que não foi identificada a emissão de extratos
bancários e recibos eleitorais pelo Prestador, a partir de consulta ao Sistema de Prestação de
Contas Anual (SPCA), bem como não foram identificados repasses de recursos provenientes do
Fundo Partidário, segundo informações da unidade competente do TRE/MT.
Instado a se manifestar o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de não prestação das
contas e pela aplicação da sanção prevista no artigo 37-A da Lei nº 9.096/1995.
Novamente intimado, o Partido não se manifestou.
É o relatório. Passo a decidir.
A princípio, cabe fazer um breve introito sobre as normas acerca da prestação de contas pelos
partidos políticos presentes no ordenamento jurídico brasileiro.
De início, cabe registrar que a prestação de contas constitui um dever atribuído aos partidos
políticos que possui assento constitucional. Nesse sentido dispõe a Constituição Federal sobre os
princípios que orientam a atividade político-partidária em seu artigo 17: Art. 17. É livre a criação,
fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime
democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os
seguintes preceitos: (...) III - prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Ao mesmo tempo, a Lei nº 9.096/1995 regulamentou o citado artigo 17 da Constituição Federal
prescrevendo 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", sendo que, em caso de ausência
de movimentação de recursos ou arrecadação de bens estimáveis, as agremiações estarão
desobrigadas de tal ônus, bastando que apresentem declaração de ausência de recursos, senão
vejamos:
"Art. 32. 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.
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período."
Com efeito, a prestação de contas à Justiça Eleitoral pelos Partidos Políticos é obrigatória,
consistindo em método de controle sobre a regularidade dos recursos arrecadados e gastos
efetuados, sendo que nem a ausência de movimentação financeira dispensa a apresentação de
manifestação do Partido. Nesse sentido, dispõe o estatuto sobre a omissão do dever de prestar
contas que A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo
Partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei (art. 37A).
Por sua vez, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou o Título III da Lei nº 9.096/1995 - Das
Finanças e Contabilidade dos Partidos através da Resolução TSE nº 23.464/2015, a qual, apesar
de já revogada pela Resolução TSE nº 23.546/2017, aplica-se aos exercícios financeiros sob sua
regência (2016 e 2017) [1].
Outrossim, a Resolução prevê que, em casos de não apresentação da prestação de contas ou da
declaração de ausência de movimentação financeira no prazo legal, as contas serão julgadas não
prestadas, a saber:
"Art. 46. Compete a Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
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(...)
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 29 desta resolução,
ou o órgão partidário deixar de atender As diligencias determinadas para suprir a ausência que
impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros." grifos nossos
Já no que se refere às sanções pelo descumprimento do dever de prestar contas, além da
suspensão de recebimento de cotas do fundo partidário, a Resolução TSE nº 23.571/2015 prevê a
suspensão do registro ou anotação dos órgãos partidários estaduais ou municipais que tiverem as
contas declaradas não prestadas pela Justiça Eleitoral, dispondo que "Será suspenso o registro ou
a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas
como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja
regularizada a situação" (art. 42). Entretanto, tal regra foi objeto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 6.032 onde foi concedida liminar dando interpretação conforme a
Constituição Federal. Assim, restou afastada qualquer interpretação que permita que a sanção de
suspensão do registro ou anotação do órgão partidário municipal seja aplicada de forma
automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas.
Feitas tais considerações iniciais, passa-se à análise das contas que constituem o objeto dos
presentes autos.
Verifica-se no caso vertente que, de acordo com os preceitos normativos que regem a matéria,
deve ser declarada a não prestação das contas do Partido em análise. Isso porque, mesmo com a
regular intimação o Partido quedou-se inerte e não apresentou as contas relativas ao exercício
2017, tampouco declaração de ausência de movimentação de recursos. Nesse sentido já decidiu o
Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso:
"PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO.
INTIMAÇÃO. NÃO MANIFESTAÇÃO. PRAZO ¿IN ALBIS¿. CONTAS JULGADAS COMO NÃO
PRESTADAS. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO - CONTAS NÃO PRESTADAS - APLICAÇÃO DAS
SANÇÕES COMINADAS NO ART. 37-A, DA LEI 9.096/1995 E ART. 42, DA RESOLUÇÃO TSE N.
23.465/2015.
1. O partido político está obrigado a enviar, anualmente, a esta Justiça, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/1995.
2. O julgamento das contas como não prestadas acarreta a suspensão de novas cotas do Fundo
Partidário, bem como a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção, até que seja
regularizada a situação, consoante previsão contida nos artigos 37-A, da Lei 9.096/1995 e 42, da
Resolução TSE nº 23.465/2015.
3. Contas julgadas como não prestadas.
(Prestação de Contas nº 4596, Acórdão nº 26610 de 11/04/2018, Relator(a) ANTÔNIO VELOSO
PELEJA JÚNIOR, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2624, Data 18/04/2018,
Página 4)" grifos nossos
Destarte, nos termos da legislação e da jurisprudência de regência é de rigor a declaração da não
prestação das contas com as sanções decorrentes.
Diante do exposto, em consonância ao judicioso parecer do Ministério Público Eleitoral, JULGO
NÃO PRESTADAS as contas partidárias anuais do Partido Liberal - PL (antigo PR - Partido da
República), representação municipal de Nossa Senhora do Livramento, referente ao exercício
financeiro de 2017, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.464
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financeiro de 2017, nos termos do artigo 46, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.464
/2015, bem como determino a suspensão do recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo tempo
que durar a omissão.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pelo cartório, arquivem-se os autos
independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias,
nos termos da Resolução TSE nº 23.571/2015, artigo 42.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o Partido nos termos da Portaria nº 5/2019/20ªZE/MT e o
parquet pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 12 de novembro de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 37-88.2019.6.11.0020 - CLASSE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Protocolo: 7.468/2018
Partido Interessado: SD - Solidariedade
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas com Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no
Exercício Financeiro de 2017 apresentada pelo SD - Solidariedade, Município de Nossa Senhora
do Livramento.
A agremiação não apresentou as contas no prazo legal e, então, o Cartório Eleitoral fez a
notificação para que o fizesse no prazo de 72 (setenta e duas horas), nos termos do artigo 30,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Diante da não localização da representação municipal foi determinada a intimação da
representação estadual.
Não houve manifestação no prazo legal.
O Cartório Eleitoral certificou, às fls. 16, que não foi identificada a emissão de extratos bancários e
recibos eleitorais pelo Prestador, a partir de consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anual
(SPCA), bem como não foram identificados repasses de recursos provenientes do Fundo
Partidário, segundo informações da unidade competente do TRE/MT.
Instado a se manifestar o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de não prestação das
contas, nos termos do artigo 46, IV, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Novamente intimado, o Partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos no Exercício 2017.
Foi publicado edital facultando a qualquer interessado a apresentação de impugnação às contas
no prazo de 3 (três) dias, nos termos do artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
O Cartório Eleitoral emitiu análise técnica, às fls. 33, onde constou que não foi identificada a
emissão de extratos bancários e recibos eleitorais pelo Prestador, a partir de consulta ao Sistema
de Prestação de Contas Anual (SPCA), bem como não foram identificados repasses de recursos
provenientes do Fundo Partidário, segundo informações da unidade competente do TRE/MT.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas com ressalvas, nos termos do
artigo 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
A princípio, cabe fazer um breve introito sobre as normas acerca da prestação de contas pelos
partidos políticos presentes no ordenamento jurídico brasileiro.
De início, cabe registrar que a prestação de contas constitui um dever atribuído aos partidos
políticos que possui assento constitucional.
Nesse sentido dispõe a Constituição Federal sobre os princípios que orientam a atividade políticoDiário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Nesse sentido dispõe a Constituição Federal sobre os princípios que orientam a atividade políticopartidária em seu artigo 17:
"Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa
humana e observados os seguintes preceitos:
I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de
subordinação a estes;
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei." grifos nossos
Ao mesmo tempo, a Lei nº 9.096/1995 regulamentou o citado artigo 17 da Constituição Federal
prescrevendo 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", sendo que, em caso de ausência
de movimentação de recursos ou arrecadação de bens estimáveis, as agremiações estarão
desobrigadas de tal ônus, bastando que apresentem declaração de ausência de recursos, senão
vejamos:
"Art. 32. 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.
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período."
Por sua vez, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou o Título III da Lei nº 9.096/1995 - Das
Finanças e Contabilidade dos Partidos através da Resolução TSE nº 23.464/2015, a qual, apesar
de já revogada pela Resolução TSE nº 23.546/2017, aplica-se aos exercícios financeiros sob sua
regência (2016 e 2017)[1]. Sobre a apresentação das contas anuais, o diploma dispôs da seguinte
forma:
"Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de
contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
II - TRE, no caso de prestação de contas de órgão estadual; e
III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.
§ 1º Os Tribunais Regionais Eleitorais farão publicar até o fim do mês de fevereiro de cada ano a
relação dos juízos competentes para o recebimento das contas dos órgãos municipais e zonais.
§ 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 - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunais Superior Eleitoral na
Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive
criminalmente, pelo teor da declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto no art. 45 e seguintes desta resolução.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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IV - processada na forma do disposto no art. 45 e seguintes desta resolução.
§ 4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
§ 5º Na hipótese do § 4º deste artigo, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera
partidária imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou diretório, com a
identificação dos dirigentes partidários de acordo com o período de atuação."
Destarte, o TSE estabeleceu que, em caso de ausência de movimentação de recursos, os partidos
deverão apresentar a declaração de ausência de movimentação financeira que será processada
nos termos do artigo 45 da referida resolução, a saber:
"Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos,
na forma do § 2º do art. 28, a autoridade judiciária determina, sucessivamente:
I - a publicação de edital no Diário de Justiça Eletrônico ou, se não houver, em cartório, com o
nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração
de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de três
dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do
§ 3º do art. 6º;
III - a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário;
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II
e III, no prazo de 5 (cinco) dias;
V - a manifestação do Ministério Público Eleitoral, após as informações de que tratam as alíneas a
e b deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) dias;
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão
técnico, do impugnante ou do Ministério Público Eleitoral;
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação,
as informações e os documentos apresentados no autos, no prazo comum de 3 (três) dias; e
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira
registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério
Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo
órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas
contas;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério
Público Eleitoral, a autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a
causa de acordo com os elementos existentes e sua livre convicção;
c) na hipótese de a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve
determinar a aplicação das sanções cabíveis ao órgão partidário e seus responsáveis, na forma do
art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento ao Ministério Público
Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código
Eleitoral."
Feitas tais considerações iniciais, passa-se à análise das contas que constituem o objeto dos
presentes autos.

Verifica-se no caso vertente que, de acordo com os preceitos normativos que regem a matéria e
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Verifica-se no caso vertente que, de acordo com os preceitos normativos que regem a matéria e
após a regularização da prestação de contas pelo Partido, é de rigor reconhecer a aprovação das
contas e determinar o arquivamento dos presentes autos.
Isso porque, mesmo com a publicação de edital dando publicidade à apresentação da declaração
de ausência de movimentação financeira, não houve apresentação de impugnações.
Não foram identificados extratos de contas bancárias da agremiação partidária.
Outrossim, as informações provenientes do Sistema de Prestação de Contas Anual, disponibilizado
pelo Tribunal Superior Eleitoral para o gerenciamento das contas partidárias e emissão de recibos
partidários, indicam que não houve emissão de recibos eleitoral pelo prestador no exercício em
análise.
Na mesma linha, a partir das informações sobre recebimento de recursos do Fundo Partidário,
expedidas pelo TRE/MT, é possível inferir que não houve recebimento de recursos do tipo pela
agremiação partidária.
Destarte, todas a informações produzidas nos autos, em observância aos preceitos previstos nos
normativos de regência, levam à conclusão de que não houve movimentação financeira pelo
prestador, nos termos da declaração de ausência de movimentação financeira apresentada.
A única ressalva a ser consignada é em relação à apresentação intempestiva das contas, que
foram apresentadas após o prazo legal, o que, entretanto, não é impedimento para o seu
recebimento.
Diante do exposto, em consonância ao judicioso parecer do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias anuais do Solidariedade, representação
municipal de Nossa Senhora do Livramento, referente ao exercício financeiro de 2017, nos termos
do artigo 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pelo cartório, arquivem-se os autos
independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o Partido através de publicação no DJE-TRE/MT e o parquet
pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 12 de novembro de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 38-73.2019.6.11.0020 - CLASSE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Protocolo: 7.463/2018
Partido Interessado: PT - Partido dos Trabalhadores
Advogaod: Wander Bernardes - OAB/MT 15604
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas com Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no
Exercício Financeiro de 2017 apresentada pelo Partido dos Trabalhadores, Município de Nossa
Senhora do Livramento.
A agremiação não apresentou as contas no prazo legal e, então, o Cartório Eleitoral fez a
notificação para que o fizesse no prazo de 72 (setenta e duas horas), nos termos do artigo 30,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Não houve manifestação no prazo legal.
O Cartório Eleitoral certificou, às fls. 14, que não foi identificada a emissão de extratos bancários e
recibos eleitorais pelo Prestador, a partir de consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anual
(SPCA), bem como não foram identificados repasses de recursos provenientes do Fundo
Partidário, segundo informações da unidade competente do TRE/MT.
Instado a se manifestar o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de não prestação das
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Instado a se manifestar o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de não prestação das
contas, nos termos do artigo 46, IV, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Novamente intimado, o Partido apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos no Exercício 2017.
Foi publicado edital facultando a qualquer interessado a apresentação de impugnação às contas
no prazo de 3 (três) dias, nos termos do artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
O Cartório Eleitoral emitiu análise técnica, às fls. 33, onde constou que não foi identificada a
emissão de extratos bancários e recibos eleitorais pelo Prestador, a partir de consulta ao Sistema
de Prestação de Contas Anual (SPCA), bem como não foram identificados repasses de recursos
provenientes do Fundo Partidário, segundo informações da unidade competente do TRE/MT.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas com ressalvas, nos termos do
artigo 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
A princípio, cabe fazer um breve introito sobre as normas acerca da prestação de contas pelos
partidos políticos presentes no ordenamento jurídico brasileiro.
De início, cabe registrar que a prestação de contas constitui um dever atribuído aos partidos
políticos que possui assento constitucional.
Nesse sentido dispõe a Constituição Federal sobre os princípios que orientam a atividade políticopartidária em seu artigo 17:
"Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa
humana e observados os seguintes preceitos:
I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de
subordinação a estes;
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei." grifos nossos
Ao mesmo tempo, a Lei nº 9.096/1995 regulamentou o citado artigo 17 da Constituição Federal
prescrevendo 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", sendo que, em caso de ausência
de movimentação de recursos ou arrecadação de bens estimáveis, as agremiações estarão
desobrigadas de tal ônus, bastando que apresentem declaração de ausência de recursos, senão
vejamos:
"Art. 32. 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.
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período."
Por sua vez, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou o Título III da Lei nº 9.096/1995 - Das
Finanças e Contabilidade dos Partidos através da Resolução TSE nº 23.464/2015, a qual, apesar
de já revogada pela Resolução TSE nº 23.546/2017, aplica-se aos exercícios financeiros sob sua
regência (2016 e 2017)[1]. Sobre a apresentação das contas anuais, o diploma dispôs da seguinte
forma:

"Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de
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"Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de
contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
II - TRE, no caso de prestação de contas de órgão estadual; e
III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.
§ 1º Os Tribunais Regionais Eleitorais farão publicar até o fim do mês de fevereiro de cada ano a
relação dos juízos competentes para o recebimento das contas dos órgãos municipais e zonais.
§ 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 - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunais Superior Eleitoral na
Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive
criminalmente, pelo teor da declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto no art. 45 e seguintes desta resolução.
§ 4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
§ 5º Na hipótese do § 4º deste artigo, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera
partidária imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou diretório, com a
identificação dos dirigentes partidários de acordo com o período de atuação."
Destarte, o TSE estabeleceu que, em caso de ausência de movimentação de recursos, os partidos
deverão apresentar a declaração de ausência de movimentação financeira que será processada
nos termos do artigo 45 da referida resolução, a saber:
"Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos,
na forma do § 2º do art. 28, a autoridade judiciária determina, sucessivamente:
I - a publicação de edital no Diário de Justiça Eletrônico ou, se não houver, em cartório, com o
nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração
de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de três
dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada
em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do
§ 3º do art. 6º;
III - a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário;
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II
e III, no prazo de 5 (cinco) dias;
V - a manifestação do Ministério Público Eleitoral, após as informações de que tratam as alíneas a
e b deste parágrafo, no prazo de 5 (cinco) dias;
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão
técnico, do impugnante ou do Ministério Público Eleitoral;
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação,
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VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação,
as informações e os documentos apresentados no autos, no prazo comum de 3 (três) dias; e
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira
registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do Ministério
Público Eleitoral, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo
órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas
contas;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do Ministério
Público Eleitoral, a autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a
causa de acordo com os elementos existentes e sua livre convicção;
c) na hipótese de a declaração apresentada não retrata a verdade, a autoridade judiciária deve
determinar a aplicação das sanções cabíveis ao órgão partidário e seus responsáveis, na forma do
art. 46 dessa resolução e a extração de cópias para encaminhamento ao Ministério Público
Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do Código
Eleitoral."
Feitas tais considerações iniciais, passa-se à análise das contas que constituem o objeto dos
presentes autos.
Verifica-se no caso vertente que, de acordo com os preceitos normativos que regem a matéria e
após a regularização da prestação de contas pelo Partido, é de rigor reconhecer a aprovação das
contas e determinar o arquivamento dos presentes autos.
Isso porque, mesmo com a publicação de edital dando publicidade à apresentação da declaração
de ausência de movimentação financeira, não houve apresentação de impugnações.
Não foram identificados extratos de contas bancárias da agremiação partidária.
Outrossim, as informações provenientes do Sistema de Prestação de Contas Anual, disponibilizado
pelo Tribunal Superior Eleitoral para o gerenciamento das contas partidárias e emissão de recibos
partidários, indicam que não houve emissão de recibos eleitoral pelo prestador no exercício em
análise.
Na mesma linha, a partir das informações sobre recebimento de recursos do Fundo Partidário,
expedidas pelo TRE/MT, é possível inferir que não houve recebimento de recursos do tipo pela
agremiação partidária.
Destarte, todas a informações produzidas nos autos, em observância aos preceitos previstos nos
normativos de regência, levam à conclusão de que não houve movimentação financeira pelo
prestador, nos termos da declaração de ausência de movimentação financeira apresentada.
A única ressalva a ser consignada é em relação à apresentação intempestiva das contas, que
foram apresentadas após o prazo legal, o que, entretanto, não é impedimento para o seu
recebimento.
Diante do exposto, em consonância ao judicioso parecer do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias anuais do Partido dos Trabalhadores,
representação municipal de Nossa Senhora do Livramento, referente ao exercício financeiro de
2017, nos termos do artigo 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pelo cartório, arquivem-se os autos
independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o Partido através de publicação no DJE-TRE/MT e o parquet
pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 12 de novembro de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
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ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 48-20.2019.6.11.0020 - CLASSE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Protocolo: 7.570/2019
Partido Interessado: Partido dos Trabalhadores
ADVOGADO: Wander Martins Bernardes - OAB/MT 15.604
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas com Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no
Exercício Financeiro de 2018 apresentada pelo Partido dos Trabalhadores, Município de Nossa
Senhora do Livramento.
A agremiação apresentou as contas dentro do prazo legal.
Foi publicado edital facultando a qualquer interessado a apresentação de impugnação às contas
no prazo de 3 (três) dias, nos termos do artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Cartório Eleitoral emitiu análise técnica, às fls. 08, onde constou que não foi identificada a
emissão de extratos bancários e recibos eleitorais pelo Prestador, a partir de consulta ao Sistema
de Prestação de Contas Anual (SPCA), bem como não foram identificados repasses de recursos
provenientes do Fundo Partidário, segundo informações da unidade competente do TRE/MT.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
A princípio, cabe fazer um breve introito sobre as normas acerca da prestação de contas pelos
partidos políticos presentes no ordenamento jurídico brasileiro.
De início, cabe registrar que a prestação de contas constitui um dever atribuído aos partidos
políticos que possui assento constitucional.
Nesse sentido dispõe a Constituição Federal sobre os princípios que orientam a atividade políticopartidária em seu artigo 17:
"Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa
humana e observados os seguintes preceitos:
I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de
subordinação a estes;
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei." grifos nossos
Ao mesmo tempo, a Lei nº 9.096/1995 regulamentou o citado artigo 17 da Constituição Federal
prescrevendo 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", sendo que, em caso de ausência
de movimentação de recursos ou arrecadação de bens estimáveis, as agremiações estarão
desobrigadas de tal ônus, bastando que apresentem declaração de ausência de recursos, senão
vejamos:
"Art. 32. 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.
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período."
Por sua vez, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou o Título III da Lei nº 9.096/1995 - Das
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Por sua vez, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou o Título III da Lei nº 9.096/1995 - Das
Finanças e Contabilidade dos Partidos através da Resolução TSE nº 23.546/2017. Sobre a
apresentação das contas anuais, o diploma dispôs da seguinte forma:
"Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de
contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
II - TRE, no caso de prestação de contas de órgão estadual; e
III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.
§ 1º Os TREs farão publicar até o fim do mês de fevereiro de cada ano a relação dos juízos
competentes para o recebimento das contas dos órgãos municipais e zonais.
§ 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 - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive
criminalmente, pelo teor da declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto no art. 45 e seguintes.
§ 4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
§ 5º Na hipótese do § 4º, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera partidária
imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou diretório, com a identificação dos
dirigentes partidários de acordo com o período de atuação." grifos nossos
Destarte, o TSE estabeleceu que, em caso de ausência de movimentação de recursos, os partidos
deverão apresentar a declaração de ausência de movimentação financeira que será processada
nos termos do artigo 45 da referida resolução, a saber:
"Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos,
na forma do § 2º do art. 28, a autoridade judiciária determina, sucessivamente:
I - a publicação de edital com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis
que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer
interessado, no prazo de três dias contados da publicação do edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do
§ 3º do art. 6º;
III - a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário;
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II
e III, no prazo de cinco dias;
V - a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII, no
prazo de cinco dias;
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão
técnico, do impugnante ou do MPE;
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação,
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técnico, do impugnante ou do MPE;
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação,
as informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de três dias; e
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira
registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do MPE,
deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do MPE, a
autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo
com os elementos existentes e sua livre convicção;
c) na hipótese de a declaração apresentada não retratar a verdade, a autoridade judiciária deve
determinar a aplicação das sanções cabíveis ao órgão partidário e seus responsáveis, na forma do
art. 46, e a disponibilização do processo ao MPE para apuração da prática de crime eleitoral, em
especial, o previsto no art. 350 do CE."
Por fim, sobre o julgamento das contas partidárias, a Resolução orienta que:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas impropriedades de natureza formal, falhas
ou ausências irrelevantes;
III - pela desaprovação, quando:
a) verificada irregularidade que comprometa a integralidade das contas;
b) apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o art. 29 e não
seja possível verificar a movimentação financeira do órgão partidário; ou
c) verificado que a declaração de que trata o § 2º do art. 28 não corresponde à verdade;
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29 não forem apresentados, ou o órgão
partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a
análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 29 não enseja o
julgamento das contas como não prestadas se do processo constar elementos mínimos que
permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência verificada é
relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou
de sua desaprovação.
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o
conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas não acarretarão a
desaprovação das contas (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 12)." grifo nosso
Feitas tais considerações iniciais, passa-se à análise das contas que constituem o objeto dos
presentes autos.
De início, é preciso registrar que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias - SGIP, o Partido dos Trabalhadores não esteve vigente no município
de Nossa Senhora do Livramento no exercício de 2018, conforme espelho que segue a esta
decisão. Não obstante, a prestação de contas deve ser recebida mesmo assim, com fundamento
no princípio da verdade real.

Verifica-se no caso vertente que, de acordo com os preceitos normativos que regem a matéria e
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Verifica-se no caso vertente que, de acordo com os preceitos normativos que regem a matéria e
após a regularização da prestação de contas pelo Partido, é de rigor reconhecer a aprovação das
contas e determinar o arquivamento dos presentes autos.
Isso porque, mesmo com a publicação de edital dando publicidade à apresentação da declaração
de ausência de movimentação financeira, não houve apresentação de impugnações.
Não foram identificados extratos de contas bancárias da agremiação partidária.
Outrossim, as informações provenientes do Sistema de Prestação de Contas Anual, disponibilizado
pelo Tribunal Superior Eleitoral para o gerenciamento das contas partidárias e emissão de recibos
partidários, indicam que não houve emissão de recibos eleitoral pelo prestador no exercício em
análise.
Na mesma linha, a partir das informações sobre recebimento de recursos do Fundo Partidário,
expedidas pelo TRE/MT, é possível inferir que não houve recebimento de recursos do tipo pela
agremiação partidária.
Destarte, todas a informações produzidas nos autos, em observância aos preceitos previstos nos
normativos de regência, levam à conclusão de que não houve movimentação financeira pelo
prestador, nos termos da declaração de ausência de movimentação financeira apresentada.
Diante do exposto, em consonância ao judicioso parecer do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS as contas partidárias anuais do Partido dos Trabalhadores, representação municipal
de Nossa Senhora do Livramento, referente ao exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo
46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pelo cartório, arquivem-se os autos
independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o Partido através de publicação no DJE-TRE/MT e o parquet
pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 12 de novembro de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 51-72.2019.6.11.0020 - CLASSE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Protocolo: 9.911/2019
Partido Interessado: Democratas
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas com Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no
Exercício Financeiro de 2018 apresentada pelo Democratas, Município de Nossa Senhora do
Livramento.
A agremiação apresentou as contas após o prazo legal.
Foi publicado edital facultando a qualquer interessado a apresentação de impugnação às contas
no prazo de 3 (três) dias, nos termos do artigo 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Cartório Eleitoral emitiu análise técnica, às fls. 07/08, onde constou que não foi identificada a
emissão de extratos bancários e recibos eleitorais pelo Prestador, a partir de consulta ao Sistema
de Prestação de Contas Anual (SPCA), bem como não foram identificados repasses de recursos
provenientes do Fundo Partidário, segundo informações da unidade competente do TRE/MT.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas com ressalvas, nos termos do
artigo 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
A princípio, cabe fazer um breve introito sobre as normas acerca da prestação de contas pelos
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. 3048

Cuiabá, quinta-feira, 14 de novembro de 2019

44

A princípio, cabe fazer um breve introito sobre as normas acerca da prestação de contas pelos
partidos políticos presentes no ordenamento jurídico brasileiro.
De início, cabe registrar que a prestação de contas constitui um dever atribuído aos partidos
políticos que possui assento constitucional.
Nesse sentido dispõe a Constituição Federal sobre os princípios que orientam a atividade políticopartidária em seu artigo 17:
"Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa
humana e observados os seguintes preceitos:
I - caráter nacional;
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de
subordinação a estes;
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei." grifos nossos
Ao mesmo tempo, a Lei nº 9.096/1995 regulamentou o citado artigo 17 da Constituição Federal
prescrevendo 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", sendo que, em caso de ausência
de movimentação de recursos ou arrecadação de bens estimáveis, as agremiações estarão
desobrigadas de tal ônus, bastando que apresentem declaração de ausência de recursos, senão
vejamos:
"Art. 32. 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.
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
da ausência de movimentação de recursos nesse período."
Por sua vez, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou o Título III da Lei nº 9.096/1995 - Das
Finanças e Contabilidade dos Partidos através da Resolução TSE nº 23.546/2017. Sobre a
apresentação das contas anuais, o diploma dispôs da seguinte forma:
"Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de
contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
II - TRE, no caso de prestação de contas de órgão estadual; e
III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.
§ 1º Os TREs farão publicar até o fim do mês de fevereiro de cada ano a relação dos juízos
competentes para o recebimento das contas dos órgãos municipais e zonais.
§ 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 - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive
criminalmente, pelo teor da declaração prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
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III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto no art. 45 e seguintes.
§ 4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a
obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório.
§ 5º Na hipótese do § 4º, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera partidária
imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou diretório, com a identificação dos
dirigentes partidários de acordo com o período de atuação." grifos nossos
Destarte, o TSE estabeleceu que, em caso de ausência de movimentação de recursos, os partidos
deverão apresentar a declaração de ausência de movimentação financeira que será processada
nos termos do artigo 45 da referida resolução, a saber:
"Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos,
na forma do § 2º do art. 28, a autoridade judiciária determina, sucessivamente:
I - a publicação de edital com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis
que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer
interessado, no prazo de três dias contados da publicação do edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do
§ 3º do art. 6º;
III - a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário;
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II
e III, no prazo de cinco dias;
V - a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII, no
prazo de cinco dias;
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão
técnico, do impugnante ou do MPE;
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação,
as informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de três dias; e
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira
registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do MPE,
deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário,
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do MPE, a
autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo
com os elementos existentes e sua livre convicção;
c) na hipótese de a declaração apresentada não retratar a verdade, a autoridade judiciária deve
determinar a aplicação das sanções cabíveis ao órgão partidário e seus responsáveis, na forma do
art. 46, e a disponibilização do processo ao MPE para apuração da prática de crime eleitoral, em
especial, o previsto no art. 350 do CE."
Feitas tais considerações iniciais, passa-se à análise das contas que constituem o objeto dos
presentes autos.
Verifica-se no caso vertente que, de acordo com os preceitos normativos que regem a matéria e
após a regularização da prestação de contas pelo Partido, é de rigor reconhecer a aprovação das
contas e determinar o arquivamento dos presentes autos.
Isso porque, mesmo com a publicação de edital dando publicidade à apresentação da declaração
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Isso porque, mesmo com a publicação de edital dando publicidade à apresentação da declaração
de ausência de movimentação financeira, não houve apresentação de impugnações.
Não foram identificados extratos de contas bancárias da agremiação partidária.
Outrossim, as informações provenientes do Sistema de Prestação de Contas Anual, disponibilizado
pelo Tribunal Superior Eleitoral para o gerenciamento das contas partidárias e emissão de recibos
partidários, indicam que não houve emissão de recibos eleitoral pelo prestador no exercício em
análise.
Na mesma linha, a partir das informações sobre recebimento de recursos do Fundo Partidário,
expedidas pelo TRE/MT, é possível inferir que não houve recebimento de recursos do tipo pela
agremiação partidária.
Destarte, todas a informações produzidas nos autos, em observância aos preceitos previstos nos
normativos de regência, levam à conclusão de que não houve movimentação financeira pelo
prestador, nos termos da declaração de ausência de movimentação financeira apresentada.
A única ressalva a ser consignada é em relação à apresentação intempestiva das contas, que
foram apresentadas após o prazo legal, o que, entretanto, não é impedimento para o seu
recebimento.
Diante do exposto, em consonância ao judicioso parecer do Ministério Público Eleitoral, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias anuais do Democratas, representação
municipal de Nossa Senhora do Livramento, referente ao exercício financeiro de 2018, nos termos
do artigo 46, inciso II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pelo cartório, arquivem-se os autos
independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o Partido através de publicação no DJE-TRE/MT e o parquet
pessoalmente.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 12 de novembro de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

INTIMAÇÕES
PROCESSO Nº 47-35.2019.6.11.0020 - CLASSE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Protocolo: 7.122/2019
Prestador: Partido Social Cristão
Advogdo: MARCELO JOVENTINO COELHO, OAB-RJ 91.093 E OAB-MT 5950-A
Vistos, etc.
Considerando a agremiação partidária Requerente está suspensa por ausência da prestação de
contas relativa ao Exercício 2017, por decisão deste Juízo, tomada antes da concessão da decisão
liminar na ADI nº 6.032, determino a intimação do Partido para se manifestar, no prazo de 3 (três)
dias, e, após, vista ao Ministério Público para manifestação, em observância ao art. 10, do Código
de Processo Civil Brasileiro[1], aplicável subsidiariamente nos feitos eleitorais, face do disposto na
Resolução TSE n.º 23.478, de 10/05/2016 - que regulamentou a aplicabilidade novo Código no
âmbito da Justiça Eleitoral.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 12 de novembro de 2019.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Juiz Eleitoral

ATOS
DA 22ª ZONA ELEITORAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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ATOS DA 22ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO Nº 6-62.2019.6.11.0022
Inquérito (Protocolo nº 2.688/2019)
Autores do Fato: Marcelo Araújo Amorim e Matheus Emidio da Silva.
Cuida-se de Inquérito Policial instaurado em 11.01.2019 (f. 02), por Portaria, visando apurar a
prática, em tese, do delito tipificado no artigo 347 do Código Eleitoral, supostamente cometido por
Marcelo Araújo Amorim e Matheus Emidio da Silva.
Consta que em 28.10.2018 - Dia das Eleições Gerais de 2018 - 2º Turno, na Escola Municipal
Maria Aparecida Amaro, na cidade de Sinop - MT, os investigados desobedeceram às ordens e
instruções da Justiça Eleitoral, haja vista terem sido surpreendidos, dentro da cabina de votação,
portando um aparelho de telefonia celular.
Findas as investigações, o Ministério Público Eleitoral pleiteou fosse designada audiência para
oferta de transação penal. Em audiência realizada em 23.10.2019, a transação penal ofertada aos
autores do fato pelo Ministério Público Eleitoral foi homologada por este Juízo (fls. 72/72-v).
Não obstante, antes de iniciado o cumprimento da proposta aceita pelos autores do fato, o
Ministério Público Eleitoral sugeriu a "revogação da sentença homologatória da transação penal...
apenas para o fim de determinar a exclusão do registro ASE 388" [sic]. O pedido teve por
fundamento Acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso que, ao julgar recurso
interposto pelo Ministério Público em caso idêntico (Recurso Criminal nº 51.66.2019.6.11.0022),
ratificou a sentença proferida pelo Juízo da 22ª ZE, que absolveu sumariamente o acusado,
naqueles autos, ao reconhecer a atipicidade da conduta.
É a síntese necessária. Fundamento e decido.
Conforme relatado, o Ministério Público Eleitoral, após formular proposta de transação penal em
23.10.2019 (fls. 72/72v), proposta esta aceita pelos supostos autores do fato e homologada pelo
Juízo, "sugeriu" a revogação do ato judicial que homologou a transação penal, visando a exclusão
do ASE 388 (transação penal eleitoral), em razão de entendimento jurisprudencial do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso que, ao julgar recurso interposto pelo Ministério Público em
caso idêntico (Recurso Criminal nº 51.66.2019.6.11.0022), ratificou a sentença proferida pelo Juízo
da 22ª ZE, que, naqueles autos, absolveu sumariamente o acusado, ao reconhecer a atipicidade
da conduta.
Embora não se trate de entendimento vinculante e conquanto não tenha havido incursão ao mérito
da causa, é certo que a transação penal, prevendo cumprimento de prestação pecuniária - R$
1.000,00 (mil reais) para cada um dos supostos autores do fato - nestas circunstâncias, em que o
próprio Tribunal de apelação já reconheceu a atipicidade da conduta a eles imputada, se mostrou
inoportuna.
Cabe ressaltar, entretanto, que esse entendimento, no sentido de que o crime de desobediência
capitulado no artigo 347 do Código Eleitoral só se aperfeiçoaria quando o descumprimento tenha
sido contra determinação direta e individualizada e não estaria configurado quando a determinação
é direcionada a uma quantidade indeterminada de pessoas e realizada de forma genérica, já era
pacífico no c. TSE, muito antes dos fatos aqui narrados terem ocorrido, in verbis:
"NOTÍCIA-CRIME. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 347 DO CÓDIGO ELEITORAL. ORDEM
JUDICIAL. AUSÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A jurisprudência é firme no sentido de que,
para a caracterização do crime de desobediência eleitoral, 'exige-se o descumprimento de ordem
judicial direta e individualizada' (RHC nº 1547-11, rel. Min. Laurita Vaz, DJE de 11.10.2013). No
mesmo sentido: Habeas Corpus nº 130882, relª. Min. Cármen Lúcia, DJE de 10.11.2011; STF:
Inquérito nº 2004, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.10.2004. 2. Por não ter havido decisão
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Inquérito nº 2004, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.10.2004. 2. Por não ter havido decisão
judicial direta e específica da autoridade judicial e por se ter averiguado apenas que o paciente não
acolheu determinação do chefe de cartório para que o acompanhasse à sede da zona eleitoral, em
face da prática de propaganda eleitoral vedada no art. 39, § 3º, III, da Lei das Eleições (condução
de veículo a menos de 200 metros de escola), não há falar na configuração do delito do art. 347 do
Código Eleitoral. Recurso ordinário provido" (Recurso em Habeas Corpus nº 12861, Acórdão,
Relator Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data
04.02.2016) - g.n.
Sobre a possibilidade de revogação da sentença ou decisão homologatória de transação judicial, o
Pleno do e. STF, após reconhecer a repercussão geral do tema, por ocasião da análise do RE
602.072/RS (DJe de 26.02.2010), decidiu ser possível a propositura de ação penal em decorrência
do não cumprimento das condições estabelecidas em transação penal homologada judicialmente,
permitindo assim, por conseguinte, a revogação ou desconsideração do acordo judicialmente
homologado.
Nesse contexto, conforme ressaltado pelo próprio órgão de acusação, se é possível a propositura
de ação penal desconsiderando transação penal judicialmente homologada, com muito mais razão
pode a transação ser desconsiderada para fins de aplicar entendimento jurisprudencial mais
benéfico que reconhece a atipicidade da conduta imputada ao autor do fato.
Diante disso, acolho as razões do Ministério Público, revogo a decisão proferida em 23.10.2019
(fls. 72/72v), que homologou a proposta de transação penal e, por conseguinte, determino a
exclusão do ASE 388 do cadastro dos eleitores Marcelo Araújo Amorim e Matheus Emidio da Silva.
Comuniquem-se os supostos autores do fato acerca da revogação da transação penal,
desobrigando-os do seu cumprimento.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Publique-se e intimem-se.
Sinop-MT, 11 de novembro de 2019.
MARIO AUGUSTO MACHADO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 7-47.2019.6.11.0022
Inquérito (Protocolo nº 2.689/2019)
Autora do Fato: Gislaine Capinan Machado.
Cuida-se de Inquérito Policial instaurado em 11.01.2019 (f. 02), por Portaria, visando apurar a
prática, em tese, do delito tipificado no artigo 347 do Código Eleitoral, supostamente cometido por
Gislaine Capinan Machado.
Consta que em 28.10.2018 - Dia das Eleições Gerais de 2018 - 2º Turno, por volta das 16:00h, na
Escola Municipal Maria Aparecida Amaro, na cidade de Sinop - MT, a investigada desobedeceu às
ordens e instruções da Justiça Eleitoral, haja vista ter sido surpreendida, dentro da cabina de
votação, portando um aparelho de telefonia celular.
Findas as investigações, o Ministério Público Eleitoral pleiteou fosse designada audiência para
oferta de transação penal. Em audiência realizada em 23.10.2019, a transação penal ofertada à
autora do fato pelo Ministério Público Eleitoral foi homologada por este Juízo (fls. 48/48-v).
Não obstante, antes de iniciado o cumprimento da proposta aceita pela autora do fato, o Ministério
Público Eleitoral sugeriu a "revogação da sentença homologatória da transação penal... apenas
para o fim de determinar a exclusão do registro ASE 388" [sic]. O pedido teve por fundamento
Acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso que, ao julgar recurso interposto pelo

Ministério Público em caso idêntico (Recurso Criminal nº 51.66.2019.6.11.0022), ratificou a
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Ministério Público em caso idêntico (Recurso Criminal nº 51.66.2019.6.11.0022), ratificou a
sentença proferida pelo Juízo da 22ª ZE, que absolveu sumariamente o acusado, naqueles autos,
ao reconhecer a atipicidade da conduta.
É a síntese necessária. Fundamento e decido.
Conforme relatado, o Ministério Público Eleitoral, após formular proposta de transação penal em
23.10.2019 (fls. 48/48v), proposta esta aceita pela suposta autora do fato e homologada pelo
Juízo, "sugeriu" a revogação do ato judicial que homologou a transação penal, visando a exclusão
do ASE 388 (transação penal eleitoral), em razão de entendimento jurisprudencial do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso que, ao julgar recurso interposto pelo Ministério Público em
caso idêntico (Recurso Criminal nº 51.66.2019.6.11.0022), ratificou a sentença proferida pelo Juízo
da 22ª ZE, que, naqueles autos, absolveu sumariamente o acusado, ao reconhecer a atipicidade
da conduta.
Embora não se trate de entendimento vinculante e conquanto não tenha havido incursão ao mérito
da causa, é certo que a transação penal, prevendo cumprimento de prestação pecuniária - R$
1.000,00 (mil reais) em fraldas infantis - nestas circunstâncias, em que o próprio Tribunal de
apelação já reconheceu a atipicidade da conduta a ela imputada, se mostrou inoportuna.
Cabe ressaltar, entretanto, que esse entendimento, no sentido de que o crime de desobediência
capitulado no artigo 347 do Código Eleitoral só se aperfeiçoaria quando o descumprimento tenha
sido contra determinação direta e individualizada e não estaria configurado quando a determinação
é direcionada a uma quantidade indeterminada de pessoas e realizada de forma genérica, já era
pacífico no c. TSE, muito antes dos fatos aqui narrados terem ocorrido, in verbis:
"NOTÍCIA-CRIME. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 347 DO CÓDIGO ELEITORAL. ORDEM
JUDICIAL. AUSÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A jurisprudência é firme no sentido de que,
para a caracterização do crime de desobediência eleitoral, 'exige-se o descumprimento de ordem
judicial direta e individualizada' (RHC nº 1547-11, rel. Min. Laurita Vaz, DJE de 11.10.2013). No
mesmo sentido: Habeas Corpus nº 130882, relª. Min. Cármen Lúcia, DJE de 10.11.2011; STF:
Inquérito nº 2004, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.10.2004. 2. Por não ter havido decisão
judicial direta e específica da autoridade judicial e por se ter averiguado apenas que o paciente não
acolheu determinação do chefe de cartório para que o acompanhasse à sede da zona eleitoral, em
face da prática de propaganda eleitoral vedada no art. 39, § 3º, III, da Lei das Eleições (condução
de veículo a menos de 200 metros de escola), não há falar na configuração do delito do art. 347 do
Código Eleitoral. Recurso ordinário provido" (Recurso em Habeas Corpus nº 12861, Acórdão,
Relator Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data
04.02.2016) - g.n.
Sobre a possibilidade de revogação da sentença ou decisão homologatória de transação judicial, o
Pleno do e. STF, após reconhecer a repercussão geral do tema, por ocasião da análise do RE
602.072/RS (DJe de 26.02.2010), decidiu ser possível a propositura de ação penal em decorrência
do não cumprimento das condições estabelecidas em transação penal homologada judicialmente,
permitindo assim, por conseguinte, a revogação ou desconsideração do acordo judicialmente
homologado.
Nesse contexto, conforme ressaltado pelo próprio órgão de acusação, se é possível a propositura
de ação penal desconsiderando transação penal judicialmente homologada, com muito mais razão
pode a transação ser desconsiderada para fins de aplicar entendimento jurisprudencial mais
benéfico que reconhece a atipicidade da conduta imputada ao autor do fato.
Diante disso, acolho as razões do Ministério Público, revogo a decisão proferida em 23.10.2019
(fls. 48/48v) que homologou a proposta de transação penal e, por conseguinte, determino a
exclusão do ASE 388 do cadastro da eleitora Gislaine Capinan Machado.
Comunique-se à suposta autora do fato acerca da revogação da transação penal, desobrigando-a
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Comunique-se à suposta autora do fato acerca da revogação da transação penal, desobrigando-a
do seu cumprimento.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Publique-se e intimem-se.
Sinop-MT, 11 de novembro de 2019.
MARIO AUGUSTO MACHADO
Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº 9-17.2019.6.11.0022
Inquérito (Protocolo nº 2.692/2019)
Autora do Fato: Graciele Cardoso Rodrigues
Advogados: Roseli Rosa REzende - OAB/MT nº 26.302/O e Yuhuds Fábio de Souza Santos - OAB
/MT nº 26.099/O
Cuida-se de Inquérito Policial instaurado em 11.01.2019 (f. 02), por Portaria, visando apurar a
prática, em tese, do delito tipificado no artigo 347 do Código Eleitoral, supostamente cometido por
Graciele Cardoso Rodrigues.
Consta que em 28.10.2018 - Dia das Eleições Gerais de 2018 - 2º Turno, por volta das 09:35h, na
Escola Estadual Paulo Freire, na cidade de Sinop - MT, a investigada desobedeceu às ordens e
instruções da Justiça Eleitoral, haja vista ter sido surpreendida, dentro da cabina de votação,
portando um aparelho de telefonia celular.
Findas as investigações, o Ministério Público Eleitoral pleiteou fosse designada audiência para
oferta de transação penal. Em audiência realizada em 25.9.2019, a transação penal ofertada à
autora do fato pelo Ministério Público Eleitoral foi homologada por este Juízo (fls. 77/77-v).
Não obstante, após o cumprimento da transação penal e extinção da punibilidade da autora do fato
(f. 88), o Ministério Público Eleitoral, na data de hoje (11.11.2019, fls. 93/95) sugeriu a "revogação
da sentença homologatória da transação penal... apenas para o fim de determinar a exclusão do
registro ASE 388" [sic]. O pedido teve por fundamento Acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso que, ao julgar recurso interposto pelo Ministério Público em caso idêntico (Recurso
Criminal nº 51.66.2019.6.11.0022), ratificou a sentença proferida pelo Juízo da 22ª ZE, que
absolveu sumariamente o acusado, naqueles autos, ao reconhecer a atipicidade da conduta.
É a síntese necessária. Fundamento e decido.
Conforme relatado, o Ministério Público Eleitoral, após formular proposta de transação penal em
25.9.2019 (fls. 77/77v), proposta esta aceita, homologada pelo Juízo e, inclusive, já cumprida pela
suposta autora do fato, na data de hoje (11.11.2019, fls. 93/95) "sugeriu" a revogação do ato
judicial que homologou a transação penal, visando a exclusão do ASE 388 (transação penal
eleitoral), em razão de entendimento jurisprudencial do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso
que, ao julgar recurso interposto pelo Ministério Público em caso idêntico (Recurso Criminal nº
51.66.2019.6.11.0022), ratificou a sentença proferida pelo Juízo da 22ª ZE, que, naqueles autos,
absolveu sumariamente o acusado, ao reconhecer a atipicidade da conduta.
Embora não se trate de entendimento vinculante e conquanto na transação penal não haja
incursão ao mérito da causa, tendo o próprio Tribunal de apelação já reconhecido a atipicidade da
conduta imputada à autora do fato, a transação penal, no caso, se mostrou inoportuna.
Todavia, na hipótese, a autora do fato já havia cumprido a prestação pecuniária, antes mesmo do
julgamento do Recurso Criminal nº 51.66.2019.6.11.0022 pelo TRE/MT, sendo, inclusive, extinta a
sua punibilidade em 29.10.2019 (f. 88), sendo inviável a reversão da prestação pecuniária já
cumprida, até mesmo pela sua natureza (entrega de fraldas à entidade beneficente).
Cabe ressaltar, entretanto, que esse entendimento, no sentido de que o crime de desobediência
capitulado no artigo 347 do Código Eleitoral só se aperfeiçoaria quando o descumprimento tenha
sido contra determinação direta e individualizada e não estaria configurado quando a determinação
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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sido contra determinação direta e individualizada e não estaria configurado quando a determinação
é direcionada a uma quantidade indeterminada de pessoas e realizada de forma genérica, já era
pacífico no c. TSE, muito antes dos fatos aqui narrados terem ocorrido, in verbis:
"NOTÍCIA-CRIME. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 347 DO CÓDIGO ELEITORAL. ORDEM
JUDICIAL. AUSÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A jurisprudência é firme no sentido de que,
para a caracterização do crime de desobediência eleitoral, 'exige-se o descumprimento de ordem
judicial direta e individualizada' (RHC nº 1547-11, rel. Min. Laurita Vaz, DJE de 11.10.2013). No
mesmo sentido: Habeas Corpus nº 130882, relª. Min. Cármen Lúcia, DJE de 10.11.2011; STF:
Inquérito nº 2004, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.10.2004. 2. Por não ter havido decisão
judicial direta e específica da autoridade judicial e por se ter averiguado apenas que o paciente não
acolheu determinação do chefe de cartório para que o acompanhasse à sede da zona eleitoral, em
face da prática de propaganda eleitoral vedada no art. 39, § 3º, III, da Lei das Eleições (condução
de veículo a menos de 200 metros de escola), não há falar na configuração do delito do art. 347 do
Código Eleitoral. Recurso ordinário provido" (Recurso em Habeas Corpus nº 12861, Acórdão,
Relator Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data
04.02.2016) - g.n.
Sobre a possibilidade de revogação da sentença ou decisão homologatória de transação judicial, o
Pleno do e. STF, após reconhecer a repercussão geral do tema, por ocasião da análise do RE
602.072/RS (DJe de 26.02.2010), decidiu ser possível a propositura de ação penal em decorrência
do não cumprimento das condições estabelecidas em transação penal homologada judicialmente,
permitindo assim, por conseguinte, a revogação ou desconsideração do acordo judicialmente
homologado.
Nesse contexto, conforme ressaltado pelo próprio órgão de acusação, se é possível a propositura
de ação penal desconsiderando transação penal judicialmente homologada, com muito mais razão
pode a transação ser desconsiderada para fins de aplicar entendimento jurisprudencial mais
benéfico que reconhece a atipicidade da conduta imputada ao autor do fato.
Na hipótese sub judice, entretanto, o Ministério Público propôs e a autora do fato aceitou a
proposta de transação penal, já cumpriu as condições impostas e, inclusive, já teve extinta sua
punibilidade em 29.10.2019 (f. 88). Assim, nesse caso em particular, não há possibilidade jurídica
de modificação, por este juízo singular, da sentença homologatória de transação penal, quando já
cumprida e declarada extinta a punibilidade do agente.
Não obstante, nada impede que o Juízo, uma vez já reconhecida pela instância ad quem a
atipicidade da conduta, ainda que em caráter não vinculante, determine a medida administrativa de
exclusão do ASE 388 do cadastro da investigada, visando evitar prejuízo pela existência de
restrição ao benefício da transação penal nos próximos 05 (cinco) anos.
Diante disso, acolho, em parte, as razões do Ministério Público e determino a exclusão do ASE 388
do cadastro da eleitora Graciele Cardoso Rodrigues.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Publique-se e intimem-se.
Sinop-MT, 11 de novembro de 2019.
MARIO AUGUSTO MACHADO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 25ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600001-79.2019.6.11.0025
JUSTIÇA ELEITORAL 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA 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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JUSTIÇA ELEITORAL 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600001-79.2019.6.11.0025 / 025ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E
LACERDA MT
REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR, HILARIO GARBIM, LUCIANO RODRIGUES
SANT ANA
Advogados do(a) REQUERENTE: MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - MT5111/B, MARILIA DE
CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO - MT24817/O
REQUERIDO: JUIZO DA 25ª ZONA ELEITORAL DE PONTES E LACERDA-MT
DECISÃO
Vistos,
Trata-se requerimento para Regularização de Prestação de Contas - Eleições 2018, cumulada com
o pedido de tutela provisória de evidência, requerida pelo Partido Liberal (PL), antigo Partido da
República (PR) de Pontes e Lacerda/MT, fundamentando-se na Lei nº 9.504/97, na Resolução do
TSE nº 23.553/2017 e no Código de Processo Civil (mov. 77167).
O Cartório da 25ª Zona Eleitoral, no movimento 79205, certificou que a sigla partidária municipal
requerente teve, outrora, suas contas da campanha eleitoral das eleições 2018 julgadas como não
prestadas, nos autos do processo PC nº 28-14.2019.6.11.0025.
A serventia cartorária também certificou a retificação de dados cadastrados no PJe e a
confirmação da entrega das contas no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE.
É o breve relatório. Decido.
Compulsando-se a sentença de fls. 24/25 no Processo de Prestação de Contas nº 2814.2019.6.11.0025, percebe-se que apesar de este Juízo ter julgado como não prestadas as
contas de campanha eleitoral de 2018 do referido Partido Político, não foi determinada a
suspensão do registro da agremiação, pois a referida sentença fora prolatada em data posterior à
medida cautelar, de 16 de maio de 2019, concedida pelo STF na ADI nº 6.032.
Constou da parte dispositiva daquela decisão apenas a perda do direito ao recebimento da quota
do fundo partidário até que fosse regularizada a situação de omissão, nos termos do art. 83, II, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Assim, de início percebe-se que o pedido de tutela provisória para regularizar a suspensão da
anotação do registro partidário perante o Tribunal Regional Eleitoral fica prejudicada, pois essa
sanção não foi determinada na decisão que declarou as contas da campanha nas eleições 2018
como não prestadas.
Em outra faceta, quanto ao pedido de tutela provisória de evidência que pretende estagnar os
efeitos da determinação de perda do direito ao recebimento da quota do fundo partidário, este
também resta prejudicado, pois o art. 83, §2º, da Resolução-TSE nº 23.553/2017 estipula que o
requerimento de regularização não deve ser recebido com efeito suspensivo.
Por todo o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de evidência, determinando as seguintes
medidas para instruir a presente regularização de não prestação de contas:
A publicação de edital com o nome do órgão partidário (e seus respectivos responsáveis) que
apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer
interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período; A juntada
dos extratos eletrônicos enviados à Justiça Eleitoral, bem como colheita e certificação nos autos
das informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte de origem
vedada e/ou de origem não identificada e demais dados disponíveis; A manifestação do
responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nas alíneas acima mencionadas, no
prazo de 05 (cinco) dias;
Após a referida análise, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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prazo de 05 (cinco) dias;
Após a referida análise, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação.
Por fim, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Pontes e Lacerda/MT, 8 de novembro de 2019.
CLÁUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
JUIZ ELEITORAL 25ª ZE

DESPACHOS
PROCESSO Nº 2-26.2013.6.11.0025
Vistos etc.,
Considerando o despacho de fls. 47 e a manifestação do Ministério Público Eleitoral às fls. 50,
defiro a dilação de prazo por mais 90 (noventa) dias conforme o requerido, nos moldes do art. 10,
§3º, do Código de Processo Penal, remetendo-se os presentes autos à Delegacia da Polícia
Judiciária Civil em Pontes e Lacerda/MT.
Cumpra-se.
Pontes e Lacerda/MT, 06 de novembro de 2019.
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
Juiz Eleitoral

ATOS DA 28ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO: 11-66.2019.6.11.0028
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ELEIÇÕES DE 2018 - PC
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas do partido político referente às eleições gerais de
2018.
A prestação de contas não foi apresentada no prazo legal, razão pela qual o partido fora intimado a
prestá-la no prazo de 3 (três) dias, porém, ainda assim, quedou-se inerte.
Foram juntadas as informações sobre os extratos bancários da agremiação partidária obtidas no
SPCE, bem como realizada consulta acerca de eventual repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário, conforme certificado nos autos.
Em seguida, foi juntado o parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento das contas como
não prestadas.
É a síntese necessária. Decido.
O processo comporta julgamento antecipado.
Por exigência do art. 29, III e IV, da Lei nº 9.504/1997, regulamentado pela Resolução-TSE n.
23.553/2017 (art. 52, caput e §1º), os partidos políticos em todas as esferas devem prestar contas
finais à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições. Ademais, havendo
segundo turno, os partidos são obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral até o vigésimo dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos.
Na hipótese ora sob análise, a agremiação partidária, mesmo após ter sido intimada, não
encaminhou a prestação de contas relativa às eleições gerais de 2018, permanecendo omissa
quanto ao seu mister.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, c/c o art. 77, inciso IV, 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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Ante o exposto, com fulcro nos artigos 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, c/c o art. 77, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.553/2017 e o que mais dos autos constam, JULGO NÃO PRESTADAS AS
CONTAS DO PARTIDO relativas às eleições gerais de 2018, acarretando a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário a partir do trânsito em julgado da decisão até a efetiva
regularização, na forma do art. 83, II, da mesma Resolução.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal e/ou
comissão provisória, até que seja regularizada a situação, com supedâneo no art. 83, II, c/c o art.
83, §1º, II, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Transitada em julgado a sentença, comunique-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 por meio de
lançamento desta decisão no sistema SICO da Justiça Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Porto Alegre do Norte/MT, 06 de novembro de 2019.
DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 15-06.2019.6.11.0028
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ELEIÇÕES DE 2018 - PC
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
MUNICÍPIO: CONFRESA/MT
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas do partido político referente às eleições gerais de
2018.
A prestação de contas não foi apresentada no prazo legal, razão pela qual o partido fora intimado a
prestá-la no prazo de 3 (três) dias, porém, ainda assim, quedou-se inerte.
Foram juntadas as informações sobre os extratos bancários da agremiação partidária obtidas no
SPCE, bem como realizada consulta acerca de eventual repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário, conforme certificado nos autos.
Em seguida, foi juntado o parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento das contas como
não prestadas.
É a síntese necessária. Decido.
O processo comporta julgamento antecipado.
Por exigência do art. 29, III e IV, da Lei nº 9.504/1997, regulamentado pela Resolução-TSE n.
23.553/2017 (art. 52, caput e §1º), os partidos políticos em todas as esferas devem prestar contas
finais à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições. Ademais, havendo
segundo turno, os partidos são obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral até o vigésimo dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos.
Na hipótese ora sob análise, a agremiação partidária, mesmo após ter sido intimada, não
encaminhou a prestação de contas relativa às eleições gerais de 2018, permanecendo omissa
quanto ao seu mister.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, c/c o art. 77, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.553/2017 e o que mais dos autos constam, JULGO NÃO PRESTADAS AS
CONTAS DO PARTIDO relativas às eleições gerais de 2018, e determino a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário a partir do trânsito em julgado da decisão até a efetiva
regularização, na forma do art. 83, II, da mesma Resolução.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal e/ou
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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Determino, ainda, a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal e/ou
comissão provisória, até que seja regularizada a situação, com supedâneo no art. 83, II, c/c o art.
83, §1º, II, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Transitada em julgado a sentença, comunique-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 por meio de
lançamento desta decisão no sistema SICO da Justiça Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Porto Alegre do Norte/MT, 06 de novembro de 2019.
DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 23-80.2019.6.11.0028
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ELEIÇÕES DE 2018 - PC
INTERESSADO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
MUNICÍPIO: CONFRESA/MT
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas do partido político referente às eleições gerais de
2018.
A prestação de contas não foi apresentada no prazo legal, razão pela qual o partido fora intimado a
prestá-la no prazo de 3 (três) dias, porém, ainda assim, quedou-se inerte.
Foram juntadas as informações sobre os extratos bancários da agremiação partidária obtidas no
SPCE, bem como realizada consulta acerca de eventual repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário, conforme certificado nos autos.
Em seguida, foi juntado o parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento das contas como
não prestadas.
É a síntese necessária. Decido.
O processo comporta julgamento antecipado.
Por exigência do art. 29, III e IV, da Lei nº 9.504/1997, regulamentado pela Resolução-TSE n.
23.553/2017 (art. 52, caput e §1º), os partidos políticos em todas as esferas devem prestar contas
finais à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições. Ademais, havendo
segundo turno, os partidos são obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral até o vigésimo dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos.
Na hipótese ora sob análise, a agremiação partidária, mesmo após ter sido intimada, não
encaminhou a prestação de contas relativa às eleições gerais de 2018, permanecendo omissa
quanto ao seu mister.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, c/c o art. 77, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.553/2017 e o que mais dos autos constam, JULGO NÃO PRESTADAS AS
CONTAS DO PARTIDO relativas às eleições gerais de 2018, e determino a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário a partir do trânsito em julgado da decisão até a efetiva
regularização, na forma do art. 83, II, da mesma Resolução.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal e/ou
comissão provisória, até que seja regularizada a situação, com supedâneo no art. 83, II, c/c o art.
83, §1º, II, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Transitada em julgado a sentença, comunique-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 por meio 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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fixado na sentença; 2) ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral por meio de
lançamento desta decisão no sistema SICO da Justiça Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Porto Alegre do Norte/MT, 06 de novembro de 2019.
DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 24-65.2019.6.11.0028
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ELEIÇÕES DE 2018 - PC
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
MUNICÍPIO: CONFRESA/MT
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas do partido político referente às eleições gerais de
2018.
A prestação de contas não foi apresentada no prazo legal, razão pela qual o partido fora intimado a
prestá-la no prazo de 3 (três) dias, porém, ainda assim, quedou-se inerte.
Foram juntadas as informações sobre os extratos bancários da agremiação partidária obtidas no
SPCE, bem como realizada consulta acerca de eventual repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário, conforme certificado nos autos.
Em seguida, foi juntado o parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento das contas como
não prestadas.
É a síntese necessária. Decido.
O processo comporta julgamento antecipado.
Por exigência do art. 29, III e IV, da Lei nº 9.504/1997, regulamentado pela Resolução-TSE n.
23.553/2017 (art. 52, caput e §1º), os partidos políticos em todas as esferas devem prestar contas
finais à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições. Ademais, havendo
segundo turno, os partidos são obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral até o vigésimo dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos.
Na hipótese ora sob análise, a agremiação partidária, mesmo após ter sido intimada, não
encaminhou a prestação de contas relativa às eleições gerais de 2018, permanecendo omissa
quanto ao seu mister.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, c/c o art. 77, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.553/2017 e o que mais dos autos constam, JULGO NÃO PRESTADAS AS
CONTAS DO PARTIDO relativas às eleições gerais de 2018, e determino a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário a partir do trânsito em julgado da decisão até a efetiva
regularização, na forma do art. 83, II, da mesma Resolução.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal e/ou
comissão provisória, até que seja regularizada a situação, com supedâneo no art. 83, II, c/c o art.
83, §1º, II, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Transitada em julgado a sentença, comunique-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 por meio de
lançamento desta decisão no sistema SICO da Justiça Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Porto Alegre do Norte/MT, 06 de novembro de 2019.
DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 25-50.2019.6.11.0028
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ELEIÇÕES DE 2018 - PC
INTERESSADO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
MUNICÍPIO: CONFRESA/MT
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas do partido político referente às eleições gerais de
2018.
A prestação de contas não foi apresentada no prazo legal, razão pela qual o partido fora intimado a
prestá-la no prazo de 3 (três) dias, porém, ainda assim, quedou-se inerte.
Foram juntadas as informações sobre os extratos bancários da agremiação partidária obtidas no
SPCE, bem como realizada consulta acerca de eventual repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário, conforme certificado nos autos.
Em seguida, foi juntado o parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento das contas como
não prestadas.
É a síntese necessária. Decido.
O processo comporta julgamento antecipado.
Por exigência do art. 29, III e IV, da Lei nº 9.504/1997, regulamentado pela Resolução-TSE n.
23.553/2017 (art. 52, caput e §1º), os partidos políticos em todas as esferas devem prestar contas
finais à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições. Ademais, havendo
segundo turno, os partidos são obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral até o vigésimo dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos.
Na hipótese ora sob análise, a agremiação partidária, mesmo após ter sido intimada, não
encaminhou a prestação de contas relativa às eleições gerais de 2018, permanecendo omissa
quanto ao seu mister.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, c/c o art. 77, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.553/2017 e o que mais dos autos constam, JULGO NÃO PRESTADAS AS
CONTAS DO PARTIDO relativas às eleições gerais de 2018, e determino a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário a partir do trânsito em julgado da decisão até a efetiva
regularização, na forma do art. 83, II, da mesma Resolução.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal e/ou
comissão provisória, até que seja regularizada a situação, com supedâneo no art. 83, II, c/c o art.
83, §1º, II, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Transitada em julgado a sentença, comunique-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 por meio de
lançamento desta decisão no sistema SICO da Justiça Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Porto Alegre do Norte/MT, 06 de novembro de 2019.
DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 3-89.2019.6.11.0028
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ELEIÇÕES DE 2018 - PC
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
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 TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
MUNICÍPIO: CONFRESA/MT
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas do partido político referente às eleições gerais de
2018.
A prestação de contas não foi apresentada no prazo legal, razão pela qual o partido fora intimado a
prestá-la no prazo de 3 (três) dias, porém, ainda assim, quedou-se inerte.
Foram juntadas as informações sobre os extratos bancários da agremiação partidária obtidas no
SPCE, bem como realizada consulta acerca de eventual repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário, conforme certificado nos autos.
Em seguida, foi juntado o parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento das contas como
não prestadas.
É a síntese necessária. Decido.
O processo comporta julgamento antecipado.
Por exigência do art. 29, III e IV, da Lei nº 9.504/1997, regulamentado pela Resolução-TSE n.
23.553/2017 (art. 52, caput e §1º), os partidos políticos em todas as esferas devem prestar contas
finais à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições. Ademais, havendo
segundo turno, os partidos são obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral até o vigésimo dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos.
Na hipótese ora sob análise, a agremiação partidária, mesmo após ter sido intimada, não
encaminhou a prestação de contas relativa às eleições gerais de 2018, permanecendo omissa
quanto ao seu mister.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, c/c o art. 77, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.553/2017 e o que mais dos autos constam, JULGO NÃO PRESTADAS AS
CONTAS DO PARTIDO relativas às eleições gerais de 2018, e determino a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário a partir do trânsito em julgado da decisão até a efetiva
regularização, na forma do art. 83, II, da mesma Resolução.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal e/ou
comissão provisória, até que seja regularizada a situação, com supedâneo no art. 83, II, c/c o art.
83, §1º, II, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Transitada em julgado a sentença, comunique-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 por meio de
lançamento desta decisão no sistema SICO da Justiça Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Porto Alegre do Norte/MT, 06 de novembro de 2019.
DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 8-14.2019.6.11.0028
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ELEIÇÕES DE 2018 - PC
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas do partido político referente às eleições gerais de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Trata-se de processo de prestação de contas do partido político referente às eleições gerais de
2018.
A prestação de contas não foi apresentada no prazo legal, razão pela qual o partido fora intimado a
prestá-la no prazo de 3 (três) dias, porém, ainda assim, quedou-se inerte.
Foram juntadas as informações sobre os extratos bancários da agremiação partidária obtidas no
SPCE, bem como realizada consulta acerca de eventual repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário, conforme certificado nos autos.
Em seguida, foi juntado o parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento das contas como
não prestadas.
É a síntese necessária. Decido.
O processo comporta julgamento antecipado.
Por exigência do art. 29, III e IV, da Lei nº 9.504/1997, regulamentado pela Resolução-TSE n.
23.553/2017 (art. 52, caput e §1º), os partidos políticos em todas as esferas devem prestar contas
finais à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições. Ademais, havendo
segundo turno, os partidos são obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral até o vigésimo dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos.
Na hipótese ora sob análise, a agremiação partidária, mesmo após ter sido intimada, não
encaminhou a prestação de contas relativa às eleições gerais de 2018, permanecendo omissa
quanto ao seu mister.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, c/c o art. 77, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.553/2017 e o que mais dos autos constam, JULGO NÃO PRESTADAS AS
CONTAS DO PARTIDO relativas às eleições gerais de 2018, e determino a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário a partir do trânsito em julgado da decisão até a efetiva
regularização, na forma do art. 83, II, da mesma Resolução.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal e/ou
comissão provisória, até que seja regularizada a situação, com supedâneo no art. 83, II, c/c o art.
83, §1º, II, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Transitada em julgado a sentença, comunique-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 por meio de
lançamento desta decisão no sistema SICO da Justiça Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Porto Alegre do Norte/MT, 06 de novembro de 2019.
DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 32-42.2019.6.11.0028
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ELEIÇÕES DE 2018 - PC
INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO XINGU/MT
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas do partido político referente às eleições gerais de
2018.
A prestação de contas não foi apresentada no prazo legal, razão pela qual o partido fora intimado a
prestá-la no prazo de 3 (três) dias, porém, ainda assim, quedou-se inerte.
Foram juntadas as informações sobre os extratos bancários da agremiação partidária obtidas 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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Foram juntadas as informações sobre os extratos bancários da agremiação partidária obtidas no
SPCE, bem como realizada consulta acerca de eventual repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário, conforme certificado nos autos.
Em seguida, foi juntado o parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento das contas como
não prestadas.
É a síntese necessária. Decido.
O processo comporta julgamento antecipado.
Por exigência do art. 29, III e IV, da Lei nº 9.504/1997, regulamentado pela Resolução-TSE n.
23.553/2017 (art. 52, caput e §1º), os partidos políticos em todas as esferas devem prestar contas
finais à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições. Ademais, havendo
segundo turno, os partidos são obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral até o vigésimo dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos.
Na hipótese ora sob análise, a agremiação partidária, mesmo após ter sido intimada, não
encaminhou a prestação de contas relativa às eleições gerais de 2018, permanecendo omissa
quanto ao seu mister.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, c/c o art. 77, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.553/2017 e o que mais dos autos constam, JULGO NÃO PRESTADAS AS
CONTAS DO PARTIDO relativas às eleições gerais de 2018, e determino a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário a partir do trânsito em julgado da decisão até a efetiva
regularização, na forma do art. 83, II, da mesma Resolução.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal e/ou
comissão provisória, até que seja regularizada a situação, com supedâneo no art. 83, II, c/c o art.
83, §1º, II, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Transitada em julgado a sentença, comunique-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 por meio de
lançamento desta decisão no sistema SICO da Justiça Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Porto Alegre do Norte/MT, 06 de novembro de 2019.
MAYRA CACERES BARBOSA DE OLIVEIRA
Chefe de Cartório

PROCESSO: 33-27.2019.6.11.0028
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ELEIÇÕES DE 2018 - PC
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO XINGU/MT
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas do partido político referente às eleições gerais de
2018.
A prestação de contas não foi apresentada no prazo legal, razão pela qual o partido fora intimado a
prestá-la no prazo de 3 (três) dias, porém, ainda assim, quedou-se inerte.
Foram juntadas as informações sobre os extratos bancários da agremiação partidária obtidas no
SPCE, bem como realizada consulta acerca de eventual repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário, conforme certificado nos autos.
Em seguida, foi juntado o parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento das contas como
não prestadas.
É a síntese necessária. 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 a síntese necessária. Decido.
O processo comporta julgamento antecipado.
Por exigência do art. 29, III e IV, da Lei nº 9.504/1997, regulamentado pela Resolução-TSE n.
23.553/2017 (art. 52, caput e §1º), os partidos políticos em todas as esferas devem prestar contas
finais à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições. Ademais, havendo
segundo turno, os partidos são obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral até o vigésimo dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos.
Na hipótese ora sob análise, a agremiação partidária, mesmo após ter sido intimada, não
encaminhou a prestação de contas relativa às eleições gerais de 2018, permanecendo omissa
quanto ao seu mister.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, c/c o art. 77, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.553/2017 e o que mais dos autos constam, JULGO NÃO PRESTADAS AS
CONTAS DO PARTIDO relativas às eleições gerais de 2018, e determino a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário a partir do trânsito em julgado da decisão até a efetiva
regularização, na forma do art. 83, II, da mesma Resolução.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal e/ou
comissão provisória, até que seja regularizada a situação, com supedâneo no art. 83, II, c/c o art.
83, §1º, II, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Transitada em julgado a sentença, comunique-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 por meio de
lançamento desta decisão no sistema SICO da Justiça Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Porto Alegre do Norte/MT, 06 de novembro de 2019.
DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 34-12.2019.6.11.0028
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ELEIÇÕES DE 2018 - PC
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO XINGU/MT
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas do partido político referente às eleições gerais de
2018.
A prestação de contas não foi apresentada no prazo legal, razão pela qual o partido fora intimado a
prestá-la no prazo de 3 (três) dias, porém, ainda assim, quedou-se inerte.
Foram juntadas as informações sobre os extratos bancários da agremiação partidária obtidas no
SPCE, bem como realizada consulta acerca de eventual repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário, conforme certificado nos autos.
Em seguida, foi juntado o parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento das contas como
não prestadas.
É a síntese necessária. Decido.
O processo comporta julgamento antecipado.
Por exigência do art. 29, III e IV, da Lei nº 9.504/1997, regulamentado pela Resolução-TSE n.
23.553/2017 (art. 52, caput e §1º), os partidos políticos em todas as esferas devem prestar contas
finais à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições. Ademais, havendo
segundo turno, os partidos são obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral até o vigésimo dia
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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segundo turno, os partidos são obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral até o vigésimo dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos.
Na hipótese ora sob análise, a agremiação partidária, mesmo após ter sido intimada, não
encaminhou a prestação de contas relativa às eleições gerais de 2018, permanecendo omissa
quanto ao seu mister.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, c/c o art. 77, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.553/2017 e o que mais dos autos constam, JULGO NÃO PRESTADAS AS
CONTAS DO PARTIDO relativas às eleições gerais de 2018, e determino a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário a partir do trânsito em julgado da decisão até a efetiva
regularização, na forma do art. 83, II, da mesma Resolução.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal e/ou
comissão provisória, até que seja regularizada a situação, com supedâneo no art. 83, II, c/c o art.
83, §1º, II, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Transitada em julgado a sentença, comunique-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 por meio de
lançamento desta decisão no sistema SICO da Justiça Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Porto Alegre do Norte/MT, 06 de novembro de 2019.
DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 38-49.2019.6.11.0028
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ELEIÇÕES DE 2018 - PC
INTERESSADO: PARTIDO VERDE - PV - PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas do partido político referente às eleições gerais de
2018.
A prestação de contas não foi apresentada no prazo legal, razão pela qual o partido fora intimado a
prestá-la no prazo de 3 (três) dias, porém, ainda assim, quedou-se inerte.
Foram juntadas as informações sobre os extratos bancários da agremiação partidária obtidas no
SPCE, bem como realizada consulta acerca de eventual repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário, conforme certificado nos autos.
Em seguida, foi juntado o parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento das contas como
não prestadas.
É a síntese necessária. Decido.
O processo comporta julgamento antecipado.
Por exigência do art. 29, III e IV, da Lei nº 9.504/1997, regulamentado pela Resolução-TSE n.
23.553/2017 (art. 52, caput e §1º), os partidos políticos em todas as esferas devem prestar contas
finais à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições. Ademais, havendo
segundo turno, os partidos são obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral até o vigésimo dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos.
Na hipótese ora sob análise, a agremiação partidária, mesmo após ter sido intimada, não
encaminhou a prestação de contas relativa às eleições gerais de 2018, permanecendo omissa
quanto ao seu mister.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, c/c o art. 77, inciso IV, 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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Ante o exposto, com fulcro nos artigos 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, c/c o art. 77, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.553/2017 e o que mais dos autos constam, JULGO NÃO PRESTADAS AS
CONTAS DO PARTIDO relativas às eleições gerais de 2018, acarretando a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário a partir do trânsito em julgado da decisão até a efetiva
regularização, na forma do art. 83, II, da mesma Resolução.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal e/ou
comissão provisória, até que seja regularizada a situação, com supedâneo no art. 83, II, c/c o art.
83, §1º, II, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Transitada em julgado a sentença, comunique-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 por meio de
lançamento desta decisão no sistema SICO da Justiça Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Porto Alegre do Norte/MT, 06 de novembro de 2019.
DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 39-34.2019.6.11.0028
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ELEIÇÕES DE 2018 - PC
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas do partido político referente às eleições gerais de
2018.
A prestação de contas não foi apresentada no prazo legal, razão pela qual o partido fora intimado a
prestá-la no prazo de 3 (três) dias, porém, ainda assim, quedou-se inerte.
Foram juntadas as informações sobre os extratos bancários da agremiação partidária obtidas no
SPCE, bem como realizada consulta acerca de eventual repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário, conforme certificado nos autos.
Em seguida, foi juntado o parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento das contas como
não prestadas.
É a síntese necessária. Decido.
O processo comporta julgamento antecipado.
Por exigência do art. 29, III e IV, da Lei nº 9.504/1997, regulamentado pela Resolução-TSE n.
23.553/2017 (art. 52, caput e §1º), os partidos políticos em todas as esferas devem prestar contas
finais à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições. Ademais, havendo
segundo turno, os partidos são obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral até o vigésimo dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos.
Na hipótese ora sob análise, a agremiação partidária, mesmo após ter sido intimada, não
encaminhou a prestação de contas relativa às eleições gerais de 2018, permanecendo omissa
quanto ao seu mister.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, c/c o art. 77, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.553/2017 e o que mais dos autos constam, JULGO NÃO PRESTADAS AS
CONTAS DO PARTIDO relativas às eleições gerais de 2018, e determino a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário a partir do trânsito em julgado da decisão até a efetiva
regularização, na forma do art. 83, II, da mesma Resolução.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal e/ou
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br
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Determino, ainda, a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal e/ou
comissão provisória, até que seja regularizada a situação, com supedâneo no art. 83, II, c/c o art.
83, §1º, II, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Transitada em julgado a sentença, comunique-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 por meio de
lançamento desta decisão no sistema SICO da Justiça Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Porto Alegre do Norte/MT, 06 de novembro de 2019.
DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 5-59.2019.6.11.0028
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ELEIÇÕES DE 2018 - PC
INTERESSADO: SOLIDARIEDADE - SD
MUNICÍPIO: CONFRESA/MT
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas do partido político referente às eleições gerais de
2018.
A prestação de contas não foi apresentada no prazo legal, razão pela qual o partido fora intimado a
prestá-la no prazo de 3 (três) dias, porém, ainda assim, quedou-se inerte.
Foram juntadas as informações sobre os extratos bancários da agremiação partidária obtidas no
SPCE, bem como realizada consulta acerca de eventual repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário, conforme certificado nos autos.
Em seguida, foi juntado o parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento das contas como
não prestadas.
É a síntese necessária. Decido.
O processo comporta julgamento antecipado.
Por exigência do art. 29, III e IV, da Lei nº 9.504/1997, regulamentado pela Resolução-TSE n.
23.553/2017 (art. 52, caput e §1º), os partidos políticos em todas as esferas devem prestar contas
finais à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições. Ademais, havendo
segundo turno, os partidos são obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral até o vigésimo dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos.
Na hipótese ora sob análise, a agremiação partidária, mesmo após ter sido intimada, não
encaminhou a prestação de contas relativa às eleições gerais de 2018, permanecendo omissa
quanto ao seu mister.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, c/c o art. 77, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.553/2017 e o que mais dos autos constam, JULGO NÃO PRESTADAS AS
CONTAS DO PARTIDO relativas às eleições gerais de 2018, e determino a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário a partir do trânsito em julgado da decisão até a efetiva
regularização, na forma do art. 83, II, da mesma Resolução.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal e/ou
comissão provisória, até que seja regularizada a situação, com supedâneo no art. 83, II, c/c o art.
83, §1º, II, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Transitada em julgado a sentença, comunique-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 por meio 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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fixado na sentença; 2) ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral por meio de
lançamento desta decisão no sistema SICO da Justiça Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Porto Alegre do Norte/MT, 06 de novembro de 2019.
DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 6-44.2019.6.11.0028
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ELEIÇÕES DE 2018 - PC
INTERESSADO: AVANTE - MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas do partido político referente às eleições gerais de
2018.
A prestação de contas não foi apresentada no prazo legal, razão pela qual o partido fora intimado a
prestá-la no prazo de 3 (três) dias, porém, ainda assim, quedou-se inerte.
Foram juntadas as informações sobre os extratos bancários da agremiação partidária obtidas no
SPCE, bem como realizada consulta acerca de eventual repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário, conforme certificado nos autos.
Em seguida, foi juntado o parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento das contas como
não prestadas.
É a síntese necessária. Decido.
O processo comporta julgamento antecipado.
Por exigência do art. 29, III e IV, da Lei nº 9.504/1997, regulamentado pela Resolução-TSE n.
23.553/2017 (art. 52, caput e §1º), os partidos políticos em todas as esferas devem prestar contas
finais à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições. Ademais, havendo
segundo turno, os partidos são obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral até o vigésimo dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos.
Na hipótese ora sob análise, a agremiação partidária, mesmo após ter sido intimada, não
encaminhou a prestação de contas relativa às eleições gerais de 2018, permanecendo omissa
quanto ao seu mister.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, c/c o art. 77, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.553/2017 e o que mais dos autos constam, JULGO NÃO PRESTADAS AS
CONTAS DO PARTIDO relativas às eleições gerais de 2018, acarretando a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário a partir do trânsito em julgado da decisão até a efetiva
regularização, na forma do art. 83, II, da mesma Resolução.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou a anotação do órgão de direção municipal e/ou
comissão provisória, até que seja regularizada a situação, com supedâneo no art. 83, II, c/c o art.
83, §1º, II, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Transitada em julgado a sentença, comunique-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 por meio de
lançamento desta decisão no sistema SICO da Justiça Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Porto Alegre do Norte/MT, 06 de novembro de 2019.
DANIEL DE SOUSA CAMPOS
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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DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 1-22.2019.6.11.0028
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ELEIÇÕES DE 2018 - PC
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
MUNICÍPIO: CONFRESA/MT
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas do partido político referente às eleições gerais de
2018.
A prestação de contas não foi apresentada no prazo legal, razão pela qual o partido fora intimado a
prestá-la no prazo de 3 (três) dias, porém, ainda assim, quedou-se inerte.
Foram juntadas as informações sobre os extratos bancários da agremiação partidária obtidas no
SPCE, bem como realizada consulta acerca de eventual repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário, conforme certificado nos autos.
Em seguida, foi juntado o parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento das contas como
não prestadas.
É a síntese necessária. Decido.
O processo comporta julgamento antecipado.
Por exigência do art. 29, III e IV, da Lei nº 9.504/1997, regulamentado pela Resolução-TSE n.
23.553/2017 (art. 52, caput e §1º), os partidos políticos em todas as esferas devem prestar contas
finais à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições. Ademais, havendo
segundo turno, os partidos são obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral até o vigésimo dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos.
Na hipótese ora sob análise, a agremiação partidária, mesmo após ter sido intimada, não
encaminhou a prestação de contas relativa às eleições gerais de 2018, permanecendo omissa
quanto ao seu mister.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, c/c o art. 77, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.553/2017 e o que mais dos autos constam, JULGO NÃO PRESTADAS AS
CONTAS DO PARTIDO relativas às eleições gerais de 2018, e determino a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário a partir do trânsito em julgado da decisão até a efetiva
regularização, na forma do art. 83, II, da mesma Resolução.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal e/ou
comissão provisória, até que seja regularizada a situação, com supedâneo no art. 83, II, c/c o art.
83, §1º, II, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Transitada em julgado a sentença, comunique-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 por meio de
lançamento desta decisão no sistema SICO da Justiça Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Porto Alegre do Norte/MT, 06 de novembro de 2019.
DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Juiz Eleitoral

PROCESSO: 31-57.2019.6.11.0028
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ELEIÇÕES DE 2018 - PC
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
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 TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO XINGU/MT
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
Vistos.
Trata-se de processo de prestação de contas do partido político referente às eleições gerais de
2018.
A prestação de contas não foi apresentada no prazo legal, razão pela qual o partido fora intimado a
prestá-la no prazo de 3 (três) dias, porém, ainda assim, quedou-se inerte.
Foram juntadas as informações sobre os extratos bancários da agremiação partidária obtidas no
SPCE, bem como realizada consulta acerca de eventual repasse ou distribuição de recursos do
Fundo Partidário, conforme certificado nos autos.
Em seguida, foi juntado o parecer do Ministério Público Eleitoral pelo julgamento das contas como
não prestadas.
É a síntese necessária. Decido.
O processo comporta julgamento antecipado.
Por exigência do art. 29, III e IV, da Lei nº 9.504/1997, regulamentado pela Resolução-TSE n.
23.553/2017 (art. 52, caput e §1º), os partidos políticos em todas as esferas devem prestar contas
finais à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições. Ademais, havendo
segundo turno, os partidos são obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral até o vigésimo dia
posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos.
Na hipótese ora sob análise, a agremiação partidária, mesmo após ter sido intimada, não
encaminhou a prestação de contas relativa às eleições gerais de 2018, permanecendo omissa
quanto ao seu mister.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 30, inciso IV, da Lei 9.504/1997, c/c o art. 77, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.553/2017 e o que mais dos autos constam, JULGO NÃO PRESTADAS AS
CONTAS DO PARTIDO relativas às eleições gerais de 2018, e determino a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário a partir do trânsito em julgado da decisão até a efetiva
regularização, na forma do art. 83, II, da mesma Resolução.
Determino, ainda, a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal e/ou
comissão provisória, até que seja regularizada a situação, com supedâneo no art. 83, II, c/c o art.
83, §1º, II, da Resolução TSE n. 23.553/17.
Transitada em julgado a sentença, comunique-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 por meio de
lançamento desta decisão no sistema SICO da Justiça Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Porto Alegre do Norte/MT, 06 de novembro de 2019.
DANIEL DE SOUSA CAMPOS
Juiz Eleitoral

PARECERES TÉCNICOS
PROCESSO N. 40-53.2018.6.11.0028 - CLASSE PC
Assunto: Prestação de Contas, relativa ao Exercício de 2013, do Partido Progressista de Porto
Alegre do Norte/MT.
Advogado: Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior, OAB/MT n. 12.622
RELATÓRIO TÉCNICO-CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos à prestação de contas anual do Partido Progressista de Porto Alegre 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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1. Referem-se os autos à prestação de contas anual do Partido Progressista de Porto Alegre do
Norte, referente ao exercício de 2013;
2. A presente prestação de contas foi encaminhada à Justiça Eleitoral em 29/03/2019, conforme
consta no protocolo de fls. 22, portanto, fora do prazo legal determinado no artigo 32 da Lei n°
9.096/95;
3. Procedeu-se à análise preliminar da presente prestação de contas, tomando-se por base a
declaração de ausência de movimentação financeira e demais documentos e informações
constantes dos autos, conforme os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95, Resolução/TSE n.
23.546/17 e legislação eleitoral pertinente à matéria, destacando-se as seguintes ocorrências:
3.1. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação
financeira, adotando-se, portanto, o rito do art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/17, para análise
das contas;
3.2. Houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, com cópia afixada no átrio do cartório, do
nome dos partidos e seus responsáveis que apresentaram declaração de ausência de
movimentação de recursos, em atendimento ao disposto no artigo 45, inciso I, da Resolução TSE
n. 23.546/17;
3.3. Empreendida consulta ao sistema SPCA, no módulo extrato bancário, destacou-se a ausência
de conta bancária para o CNPJ do partido político;
3.4. A agremiação não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício em pauta, conforme
demonstrativo consolidado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e constante nos autos.
4. Da análise realizada na documentação comprobatória até então apresentada, constata-se, que,
aparentemente, não ocorreu movimentação financeira referente ao exercício de 2013, bem assim a
ausência de recebimentos das cotas do fundo partidário.
5. Em função dos exames realizados na presente prestação de contas, pondera-se pela aprovação
das contas partidárias, por não ter sido detectada nenhuma irregularidade capaz de macular as
contas apresentadas.
Salvo melhor juízo, é o parece que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 13 de novembro de 2019.
MAYRA CACERES BARBOSA DE OLIVEIRA
Chefe de Cartório

PROCESSO N. 140-08.2018.6.11.0028 - CLASSE PC
Assunto: Prestação de Contas, relativa ao Exercício de 2017, do Partido Progressista de Porto
Alegre do Norte/MT.
Advogado: Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior, OAB/MT n. 12.622
RELATÓRIO TÉCNICO-CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos à prestação de contas anual do Partido Progressista de Porto Alegre do
Norte, referente ao exercício de 2017;
2. A presente prestação de contas foi encaminhada à Justiça Eleitoral em 29/03/2019, conforme
consta no protocolo de fls. 22, portanto, fora do prazo legal determinado no artigo 32 da Lei n°
9.096/95;
3. Procedeu-se à análise preliminar da presente prestação de contas, tomando-se por base a
declaração de ausência de movimentação financeira e demais documentos e informações
constantes dos autos, conforme os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95, Resolução/TSE n.
23.546/17 e legislação eleitoral pertinente à matéria, destacando-se as seguintes ocorrências:
3.1. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação
financeira, adotando-se, portanto, o rito do art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/17, para análise
das contas;
3.2. Houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, com cópia afixada no átrio do cartório, 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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3.2. Houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, com cópia afixada no átrio do cartório, do
nome dos partidos e seus responsáveis que apresentaram declaração de ausência de
movimentação de recursos, em atendimento ao disposto no artigo 45, inciso I, da Resolução TSE
n. 23.546/17;
3.3. Empreendida consulta ao sistema SPCA, no módulo extrato bancário, destacou-se a
existência de uma conta bancária para o CNPJ do partido político, em que consta o lançamento de
débito no valor de R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) referentes a tarifas bancárias;
3.4. A agremiação não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício em pauta, conforme
demonstrativo consolidado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e constante nos autos.
4. Da análise realizada na documentação comprobatória até então apresentada, constata-se, que,
exceto pelo lançamento de débito relativo a tarifas bancárias em valor ínfimo, aparentemente não
ocorreu movimentação financeira referente ao exercício de 2017, assim como não houve o
recebimento das cotas do fundo partidário.
5. Em função dos exames realizados na presente prestação de contas, pondera-se pela aprovação
com ressalvas das contas partidárias, uma vez que as impropriedades constatadas não
comprometem a regularidade das contas prestadas pelo referido partido político.
Salvo melhor juízo, é o parece que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 13 de novembro de 2019.
MAYRA CACERES BARBOSA DE OLIVEIRA
Chefe de Cartório

PROCESSO N. 41-38.2018.6.11.0028 - CLASSE PC
Assunto: Prestação de Contas, relativa ao Exercício de 2014, do Partido Progressista de Porto
Alegre do Norte/MT.
Advogado: Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior, OAB/MT n. 12.622
RELATÓRIO TÉCNICO-CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos à prestação de contas anual do Partido Progressista de Porto Alegre do
Norte, referente ao exercício de 2014;
2. A presente prestação de contas foi encaminhada à Justiça Eleitoral em 29/03/2019, conforme
consta no protocolo de fls. 22, portanto, fora do prazo legal determinado no artigo 32 da Lei n°
9.096/95;
3. Procedeu-se à análise preliminar da presente prestação de contas, tomando-se por base a
declaração de ausência de movimentação financeira e demais documentos e informações
constantes dos autos, conforme os preceitos ditados pela Lei n° 9.096/95, Resolução/TSE n.
23.546/17 e legislação eleitoral pertinente à matéria, destacando-se as seguintes ocorrências:
3.1. Foi apresentada pela agremiação partidária declaração de ausência de movimentação
financeira, adotando-se, portanto, o rito do art. 45, da Resolução TSE n. 23.546/17, para análise
das contas;
3.2. Houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, com cópia afixada no átrio do cartório, do
nome dos partidos e seus responsáveis que apresentaram declaração de ausência de
movimentação de recursos, em atendimento ao disposto no artigo 45, inciso I, da Resolução TSE
n. 23.546/17;
3.3. Empreendida consulta ao sistema SPCA, no módulo extrato bancário, destacou-se a ausência
de conta bancária para o CNPJ do partido político;
3.4. A agremiação não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício em pauta, conforme
demonstrativo consolidado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e constante nos autos.

4. Da análise realizada na documentação comprobatória até então apresentada, constata-se, que,
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4. Da análise realizada na documentação comprobatória até então apresentada, constata-se, que,
aparentemente, não ocorreu movimentação financeira referente ao exercício de 2014, bem assim a
ausência de recebimentos das cotas do fundo partidário.
5. Em função dos exames realizados na presente prestação de contas, pondera-se pela aprovação
das contas partidárias, por não ter sido detectada nenhuma irregularidade capaz de macular as
contas apresentadas.
Salvo melhor juízo, é o parece que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 13 de novembro de 2019.
MAYRA CACERES BARBOSA DE OLIVEIRA
Chefe de Cartório

PROCESSO N. 7-29.2019.6.11.0028 - CLASSE PC
Assunto: Prestação de contas - Eleições Gerais de 2018 - Movimento Democrático Brasileiro
(MDB) - Porto Alegre do Norte/MT
Advogado: Douglas Cerezini, OAB/MT n. 15.098
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Tratam os presentes autos de prestação de contas de campanha para as eleições de 2018 do
Movimento Democrático Brasileiro de Porto Alegre do Norte/MT;
Procedidas as verificações nos documentos e informações constantes dos autos, observando-se
principalmente os preceitos ditados pela Resolução TSE nº 23.553/2018, para a prestação de
contas dos diretórios municipais, destaca-se o seguinte:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
a. Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4º, da Resolução
TSE n. 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018), fato gerador de ressalva.
b. A Prestação de contas foi entregue em maio/2019, fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e §
1º, da Resolução TSE n. 23.553/2017, gerando ressalva.
c. Foram apresentadas pela agremiação partidária no formato "tipo de prestação de contas:
relatório financeiro", os seguintes documentos: Ficha de qualificação, Demonstrativo de receitas
/despesas, Fundo de Caixa, Transferência entre contas, Conciliação Bancária, Declaração de
Recebimento de Sobras de Bens Móveis ou Imóveis, Receitas de Financiamento Coletivo de
Campanha, Doações Efetuadas a Candidatos/Partidos.
d. Todos os documentos apresentados constam com movimentação zerada.
3. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Os extratos impressos não foram apresentados, contrariando o disposto no art. 56, II, alínea "a", da
resolução supracitada. Entretanto, verificou-se através de consulta no sistema SPCE que o partido
não abriu conta bancária específica para as eleições 2018.
Ademais, em consulta aos extratos constantes no sistema SPCE e com base na documentação
apresentada, restou demonstrado que o partido não realizou movimentação financeira durante o
período eleitoral, assim como não recebeu valores do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
3. DA ANÁLISE SUBSTANCIAL DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
O partido apresentou prestação de contas sem qualquer movimentação de recursos, em
atendimento a exigência contida no artigo 48, § 11º, da Resolução TSE n. 23.553/2017, não sendo
constatadas irregularidades evidentes na documentação relativa a ausência de movimentação.
Não obstante a ausência parcial de documentos e informações exigidos pelo art. 56 da Resolução
TSE n. 23.553/2017, os autos contêm elementos mínimos que permitem a análise da prestação de
contas submetida à avaliação.
Não houve apresentação de impugnação, após publicação de edital, conforme certidão.
Portanto, depreende-se que o partido agiu em conformidade com os parâmetros legais, não
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Portanto, depreende-se que o partido agiu em conformidade com os parâmetros legais, não
constando qualquer situação desfavorável que ensejaria a rejeição ou falta de veracidade da
prestação de contas. Ressalta-se, ainda, que não foram constatadas situações indicadas no artigo
68, da Res. TSE n. 23.553/2017.
4. CONCLUSÃO
Diante do exposto, com fundamento no resultado dos exames, este examinador manifesta-se pela
APROVAÇÃO COM RESSALVAS, das contas do partido acima indicado, nos termos do artigo 77,
II, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Salvo melhor juízo, é o parece que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 13 de novembro de 2019.
MAYRA CACERES BARBOSA DE OLIVEIRA
Chefe de Cartório

PROCESSO N. 58-40.2019.6.11.0028 - CLASSE PC
Assunto: Prestação de Contas, relativa ao Exercício de 2018, do Partido dos Trabalhadores de
Porto Alegre do Norte/MT.
Advogado: Jorge Aldair Carvalho, OAB/MT n. 15.122
RELATÓRIO TÉCNICO-CONCLUSIVO
1. Referem-se os autos à prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores de Porto Alegre
do Norte, referente ao exercício de 2018;
2. A presente prestação de contas foi encaminhada à Justiça Eleitoral tomando-se por base a
declaração de ausência de movimentação financeira às fls. 08, conforme os preceitos ditados pela
Lei n° 9.096/95, Resolução/TSE n. 23.546/17 e legislação eleitoral pertinente à matéria;
3. Procedeu-se à análise preliminar da presente prestação de contas, ponderando pela intimação
da agremiação partidária para se manifestar a respeito da divergência constatada entre a
declaração de ausência de movimentação financeira e o extrato bancário extraído da base de
dados da Justiça Eleitoral - Sistema de Prestação de Contas Anual/SPCA;
3.1. Transcorreu sem qualquer manifestação o prazo da agremiação partidária para se manifestar
quanto ao Parecer Técnico Preliminar publicado no DJE n. 3025, de 24 de outubro de 2019;
3.2. Ressalta-se que em consulta ao sistema SPCA, no módulo extrato bancário, destacou-se a
existência de extrato bancário com movimentação financeira - crédito e débito no valor de R$
320,49 (trezentos e vinte reais e quarenta e nove centavos) restando um saldo zerado ao final do
período sob análise;
3.3. A agremiação não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício em pauta, conforme
demonstrativo consolidado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e constante nos autos;
4. Da análise realizada na documentação comprobatória até então apresentada e extraída dos
sistemas eleitorais, constata-se que ocorreu movimentação financeira referente ao exercício
financeiro de 2018, em que pese a ausência de recebimentos das cotas do fundo partidário;
5. Constata-se, portanto, que a declaração de ausência de movimentação financeira apresentada
pela agremiação partidária não retrata a verdade, se enquadrando na hipótese tratada no artigo 45,
inciso VII, alínea c, da Resolução TSE n. 23546/2017;
6. Em função dos exames realizados na presente prestação de contas, pondera-se pela
desaprovação das contas partidárias, nos termos do artigo 46, da Resolução TSE n. 23546/2017,
assim como pela disponibilização do processo ao MPE para apuração da prática de crime eleitoral,
em especial, o previsto no art. 350 do CE.
Salvo melhor juízo, é o parece que submeto à consideração superior.
Porto Alegre do Norte/MT, 13 de novembro de 2019.
MAYRA CACERES BARBOSA DE OLIVEIRA
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MAYRA CACERES BARBOSA DE OLIVEIRA
Chefe de Cartório

ATOS DA 38ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 53/2019 - CITAÇÃO
(Prazo: 20 dias)
Processo nº 23-50.2019.6.11.0038
Assunto: Composição de Mesa Receptora - Eleições 2018
Mesário(a): Carlos Adriano de Araujo
Município: Santo Antônio do Leverger-MT
O Excelentíssimo Senhor ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITI, Juiz da 38ª Zona Eleitoral de Mato
Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos que do presente EDITAL virem ou
dele conhecimento tiverem, em especial Carlos Adriano de Araujo, Inscrição Eleitoral nº 0310 1633
1821, residente em endereço desconhecido que fica CITADO (A) do processo instaurado perante
este Juízo, com o objetivo de averiguar a sua ausência aos trabalhos eleitorais nas Eleições 2018.
Faz saber ainda, que o(a) requerido(a) poderá apresentar defesa, no prazo de 5 (cinco) dias, nos
autos do procedimento supracitado, nos termos do art. 7º do Provimento CRE/MT 18/2012.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi determinada
a expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral
por vinte edições consecutivas, e disponibilizado no átrio do Cartório Eleitoral. Eu,_______Suellem
Aline de Souza, Servidora Legalmente Requisitada da 38ªZE digitei o presente, que segue
assinado por Antoniony Marques de Oliveira Costa, Chefe de Cartório da 38ªZE, com autorização
da Portaria nº 5/2015/38ªZE-MT (DEJE nº 1983, ano 2015).
Santo Antônio do Leverger-MT, 28 de outubro de 2019.
ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA
Chefe de Cartório

ATOS DA 39ª ZONA ELEITORAL
PORTARIAS
PORTARIA Nº 39/2019/39ªZE
Jeverson Luiz Quinteiro, Juiz Eleitoral da 39ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, no uso de
suas atribuições, em conformidade com o art. 35, X, do Código Eleitoral, considerando a
necessidade de designar Oficial de Justiça para ad hoc cumprimento dos mandados judiciais em
caráter eventual e esporádico em relação aos processos deste Juízo Eleitoral;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TSE nº 23527/2017 e na Portaria TRE/MT nº 201
/2018, que atribuem competência ao juiz eleitoral para designar servidores para atuarem como
oficiais de justiça na circunscrição da zona eleitoral, bem como dispõem sobre o reembolso de
despesas advindas do cumprimento de mandados no âmbito da Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO que as designações para atuação de oficial de justiça ad hoc ocorrerão em
caráter eventual e esporádico, exaurindo-se a cada cumprimento de mandado (art. 4º, §1º, Res.
TSE n. 23.527);

CONSIDERANDO a informação prestada pelo Chefe de Cartório acerca da atual inexistência de
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CONSIDERANDO a informação prestada pelo Chefe de Cartório acerca da atual inexistência de
Oficiais de Justiça pertencentes ao quadro de pessoal do Poder Judiciário interessados em
desempenhar sua função nesta justiça especializada;
CONSIDERANDO os princípios da economicidade e eficiência.
RESOLVE
Art. 1º Designar a servidora requisitada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso Laura Vicuña Ojeda
para exercer a função de Oficial de Justiça "ad hoc" perante este juízo, sem prejuízo de suas
atribuições funcionais no Cartório Eleitoral, a fim de cumprir o mandado abaixo relacionado:
- PJE nº 0600003-24.2019.611.0001 - Carta Precatória - intimação do autor do fato para audiência.
Publique-se.
Encaminhe-se a presente Portaria à Secretaria de Gestão de Pessoas, para conhecimento e
providências.
Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2019.
JEVERSON LUIZ QUINTEIRO
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
AUTOS Nº 117-97.2016.6.11.0039
Protocolo nº 87254/2016
Candidato: Tatiane Simone de Arruda Leite
Advogada: Tuliane Patrice Franchi Barros - OAB/MT nº 14517
Vistos, etc.
Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Em seguida, com o parecer ministerial, volvam-se conclusos.
Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2019,
JEVERSON LUIZ QUINTEIRO
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 1319-28.2010.6.11.0037
Vistos, etc.
Abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral, para que se manifeste quanto à certidão de fl.1.910.
Em seguida, com o parecer ministerial, volvam-se conclusos.
Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2019.
JEVERSON LUIZ QUINTEIRO
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 7-41.2015.6.11.0037
Protocolo nº 15307/2015
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Suprema Comércio e Representações LTDA-ME
Advogados: Ismael Alves da Silva - OAB/MT nº 11855 e Raul Coelho Curvo - OAB/MT nº 11732
Vistos, et.
Certifique-se quanto à tempestividade do recurso eleitoral interpos à fl.314. Sendo Termpestiva a
interposição do recurso, recebo a mencionada petição.
Mantenho a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.
Considerando que já hove apresentação das rezões recursais pelo recorrente (fls.314/331) e
contrarrazões pelo recorrido (f.332/340), remeta-se o feito à Superior Instância para reexame da
matéria, nos termos previstos no § 6º, so art.267, do Código Eleitora.
Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2019.
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Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2019.
JEVERSON LUIZ QUINTEIRO
Juiz Eleitoral

AUTOS Nº 87-57.2019.6.11.0039
Vistos, etc.
Acolho a cota ministerial de fls.111.
Remeta-se o feito à autoridade policial competente, para que providencie o pugnado pelo parquet,
nas alíneas "a" e "b" da mencionada cota.
Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2019.
JEVERSON LUIZ QUINTEIRO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 40ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
INTIMAÇÃO - APRESENTAÇÃO ALEGAÇÕES FINAIS
MANDADO DE INTIMAÇÃO
A DRa. PATRÍCIA CRISTIANE MOREIRA, JUÍZA ELEITORAL DESTA 40ª ZONA ELEITORAL DE
PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, na forma da lei, etc.
DETERMINA que em cumprimento ao presente, extraído dos autos AP nº 14-92.013.6.11.0040,
REPRESENTANTE Ministério Público Eleitoral;
RÉU(s): CARMELINDA LOPES DA SILVA, MARI VONE DE FÁTIMA PASQUETTI, DIVINA
WILLIAN DA GLÓRIA GUIMARÃES
ADVOGADO: RODOLFO SORIANO WOLFF OAB-MT Nº 11.900
FINALIDADE:
1. PROCEDER À INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DAS PATES/DEFENSOR DATIVO
NOMEADO DR. RODOLFO SORIANO WOLFF OAB-MT 11900, PARA APRESENTAR
ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.
CUMPRA-SE!
Dado e passado nesta cidade e comarca de Primavera do Leste, aos treze dias do mês de
novembro do ano de dois mil e dezenove. Eu, _____Rodrigo Filippini, Chefe de Cartório, que o
digitei e subscrevo, nos termos da Portaria nº 003/2007-40ªZ.E..
RODRIGO FILIPPINI
Analista Judiciário

ATOS DA 43ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PROCESSO 0600001-25.2019.6.11.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE SORRISO MT
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600001-25.2019.6.11.0043 / 043ª ZONA ELEITORAL DE SORRISO
MT
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO P S B, MAX JOEL RUSSI
Advogado do(a) REQUERENTE: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
Advogado do(a) REQUERENTE: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - MT8548/O
EDITAL Nº 61/2019/43ª ZE/MT
DE

ORDEM

DO

EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

DOUTOR

ANDERSON

CANDIOTTO,
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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, que o
diretório/comissão do partido político abaixo descrito apresentou declaração de ausência de
movimentação financeira, durante o exercício financeiro de 2017, consoante os termos do art. 28,
§3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015:
Fica facultado a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a
apresentação de impugnação, que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período, nos termos do art. 45, I, da Resolução TSE nº 23.464/2015 (atual art. 45, I,
da Resolução TSE nº 23.546/2017).
E, para que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente Edital, que será publicado
no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado no átrio do Cartório da 43ª Zona Eleitoral. Do que
eu, Tatiane Guerreiro de Almeida Santos, Técnica Judiciário, digitei e conferi.
Sorriso/MT, 13 de novembro de 2019.
Tatiane Guerreiro de Almeida Santos
Técnica Judiciário da 43ª ZE/MT
Assina com base na Portaria nº 07/2015/43ªZE/MT

INTIMAÇÕES
PROCESSO 0600007-32.2019.6.11.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE SORRISO MT
AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) Nº 0600007-32.2019.6.11.0043 / 043ª ZONA ELEITORAL DE
SORRISO MT
AUTOR: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
RÉU: DIRCEU ANTONIO ZANATTA
DECISÃO
Vistos etc.
Destarte, estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente probatória e,
não sendo o caso de absolvição sumária face NÃO incidência das hipóteses do artigo 397,
conforme gizado no artigo 399 et seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento
para o dia 11/12/2019, às 09:00hs, na sala de audiência da Segunda Vara Criminal de Sorriso
(Fórum)..
As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais deste juízo deverão
comparecer obrigatoriamente na audiência designada, sob pena de: condução coercitiva,
condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal pelo
crime de desobediência ex vi exegese dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal
advertência do respectivo mandado judicial de intimação.
Requisite à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) ou do agente público
pertencente a quaisquer dos quadros das forças de segurança pública, que atue em regime de
escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) e comunique-se ao referido chefe de repartição sobre a
expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicandolhe data e horário da oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 do CPP, cumulado
com o inciso III, §4º, do artigo 455, do CPC.
Na hipótese dos incisos I e II, do artigo 455, do CPC, as testemunhas arroladas pelas partes e
residentes nos limites territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, determino que o(a)
diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou carta de ordem, observando na
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diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou carta de ordem, observando na
espécie o regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-A ss, respectivamente, notadamente a não
suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.
Publique-se tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s)
constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante
mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss,
353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo seguirá
normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel ut artigo 367 do
mesmo CPP.
Cumpra-se, providenciando-se e expedindo-se o necessário com celeridade.
Sorriso/MT, 08 de novembro de 2019.
ANDERSON CANDIOTTO
Juiz Eleitoral

ATOS DA 48ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 56/2019
O Excelentíssimo Juiz Eleitoral da 48ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais,
Torna público, que se encontram-se disponíveis no cartório da 48ª ZE/MT, as informações e os
documentos juntados no processo, bem como o parecer técnico e da manifestação ministerial que
pugnaram pela NÃO PRESTAÇÃO as Prestações de contas anuais - exercício 2018 a seguir, para
interessados se manifestarem, no prazo comum de três dias (art. 45, VII da Resolução TSE 23.546
/2017)
MUNICÍPIOS COTRIGUAÇU E JURUENA/MT
Partido Político Processo nº

Município Parecer Técnico

Manifestação Ministerial

PSC

34-49.2019.6.11.0048

Juruena

Não Prestadas

Não Prestadas

PR

37-04.2019.6.11.0048

Juruena

Não Prestadas

Não Prestadas

E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo Senhor
Juiz Eleitoral publicar o presente edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e fixasse no átrio do
Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Cotriguaçu - MT, aos onze dias do mês de
novembro do ano de dois mil e dezenove. Eu, Ítalo José Scolari Cararo, _________, Chefe de
Cartório em substituição, digitei e conferi o presente edital. Assinado por:
ÍTALO JOSÉ SCOLARI CARARO
Chefe de Cartório, em substituição
Portaria nº 05/2016

ATOS DA 49ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº. 046/2019/49ªZE-MT
O Excelentíssimo Senhor Juiz da 49ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, Eduardo Calmon
de Almeida Cézar, no uso de suas atribuições legais,

F A Z S A B E R a todos os candidatos ou coligações, partidos políticos, o Ministério Público, bem
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F A Z S A B E R a todos os candidatos ou coligações, partidos políticos, o Ministério Público, bem
como qualquer outro interessado que o partido político do município de Várzea Grande/MT abaixo
relacionado, apresentou PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL, relativas às Eleições Gerais 2018,
conforme disciplina a Resolução do TSE nº 23.553/2017. Os interessados terão o prazo de 03
(três) dias para impugná-las, nos termos do art. 59, caput, da Resolução 23.553/2017.
PROTOCOLO

PROCESSO

PARTIDO

10.862/2019

66-51.2019.6.11.0049

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

As informações a que se refere o inciso I do caput do art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017,
bem como os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, encontram-se disponíveis no
endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/consultapublica-aos-documentos-comprobatorios-das-prestacoes-de-contas-eleicoes-2018.
Faz saber ainda que os respectivos processos de prestação de contas e demais informações
encontram-se disponíveis para consulta nas dependências do Cartório da 49ª Zona Eleitoral,
localizado na Av. Castelo Branco, nº 47, Centro, Várzea Grande-MT.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no
futuro, foi expedido o presente edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral,
assim como no mural do Cartório Eleitoral desta 49ª Zona Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Várzea Grande/MT, aos 12 de novembro de 2019.
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR
Juiz Eleitoral

SENTENÇAS
AUTOS Nº 74-28.2019.6.11.0049
Protocolo nº 15.764/2019
Prestação de Contas - Exercício 2018
Requerente: PP - PARTIDO PROGRESSISTA
Interessados: Daoud Mond Khamisa Jaser Abdallah - Presidente
Oscalino de Melo Filho - Tesoureiro
Advogado: Tuliane Patrice Franchi Barros - OAB/MT 14517/MT
Vistos Etc.
Trata-se de Requerimento de Regularização de Contas do Partido Progressista - PP - Diretório
Municipal de Várzea Grande, relativa ao exercício financeiro do ano de 2018, em vista de ter a
agremiação em epígrafe tais contas julgadas como NÃO PRESTADAS, no processo de Prestação
de Contas nº 59-93.2018.6.11.0049, em apenso.
Na ocasião, as contas foram julgadas como não prestadas em face de omissão quanto à entrega
da prestação de contas parcial pelo partido, a intempestividade da prestação de contas final, além
da ausência de documentação considerada obrigatória exigida pela Resolução-TSE n. 23.553
/2017 (extratos bancários e indicação de contas bancárias vinculadas ao partido).
O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 13/12/2018.
O partido veio a protocolar o presente pedido de Regularização em 15/08/2019, com os
documentos de fls. 04/07.
Publicado o Edital nº 035/2019 no Diário da Justiça Eletrônico, em 27/08/2019 (fls. 10/11), nos
termos do art. 59 da Resolução-TSE n. 23.553/2017, consoante entendimento do art. 83, §2º,
inciso V, da mesma resolução, não houve impugnação por qualquer interessado, acerca da
arrecadação e aplicação de recursos do exercício do ano de 2018 pelo partido requerente.

O partido requerente manifestou afirmando que não foram abertas contas bancárias, dada à
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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O partido requerente manifestou afirmando que não foram abertas contas bancárias, dada à
ausência de movimentação financeira. Declarou, ainda, não ter havido movimentação financeira ou
estimável em dinheiro no exercício ora analisado, argumentando a inexistência de emissão de
recibos eleitorais, juntando documentos (fls. 14/44).
Os autos foram encaminhados para a Unidade Técnica, a qual apresentou parecer conclusivo às
fls. 46/47 concluindo pela desaprovação das contas de campanha das eleições gerais do exercício
de 2018, diante das seguintes irregularidades:
a. Não houve a indicação das informações referentes às contas bancárias de outros recursos na
prestação de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando os artigos 10 e 56,
inciso I, alínea "a" da Resolução-TSE n. 23.553/2017, impossibilitando a análise da movimentação
financeira da campanha;
b. Os extratos impressos não foram apresentados em sua forma definitiva/ou contem a expressão "
sem validade legal", ou "sujeito a alteração", contrariando o disposto no art. 56, inciso II, alínea "a",
da Resolução-TSE n. 23.553/2017;
c. 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, inciso II, alínea "a" da Resolução-TSE n. 23.553/2017)
Por sua vez, os autos foram remetidos à douta representante do Ministério Público Eleitoral, que às
fls. 50/54, emitiu parecer se manifestando pelo deferimento da regularização das contas não
prestadas, diante da inexistência de irregularidades apontadas no parecer técnico conclusivo, no
que tange à aplicação dos recursos do Fundo Partidário ou recebimento de recursos de origem
não identificadas e/ou de fontes vedadas, pugnando ao final o afastamento dos efeitos de sua
inadimplência (fls. 50/54).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
É cediço que é dever dos partidos políticos prestarem contas anualmente à Justiça Eleitoral para
fins de fiscalização, nos termos do art. 32 da Lei n. 9096/95; art. 48, inciso II e art. 50, inciso II e
§4º, ambos da Resolução-TSE 23.553/2017.
No presente caso, o Partido Progressista-PP deixou de prestar as contas referente ao exercício
financeiro de 2018 e teve suas contas julgadas como não prestadas, nos autos de Prestação de
Contas nº 59-93.2018.6.11.0049, em apenso.
Inicialmente, entendo não ser aplicável a Lei n. 13.831 de 17/05/2019 aos presentes autos,
porquanto o mencionado dispositivo legal dispõe sobre sua incidência apenas para os processos
de prestação de contas que não tiveram sentenças transitadas em julgado - o que não é o caso em
tela, conforme acima informado.
O art. 83, inciso II, da Resolução-TSE n.º 23.553/2017, estabelece que as contas eleitorais
julgadas como não prestadas acarreta a penalidade ao partido politico da perda do direito de
receber o repasse da cota do fundo partidário e a suspensão do registro ou anotação do órgão de
direção, vejamos;
"Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal".
Por outro lado, no tocante a regularização da inadimplência pelo partido, o §1º, inciso II, do citado
artigo dispõe:
"§1º - Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua
situação para:
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário
e reverter a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal".
Com efeito, o pedido de regularização deve ser instruído com os dados e documentos previstos no
art. 56 da Resolução-TSE n. 23.553/2017 combinado com o art. 83, §2º, incisos III, V, alíneas "a" a
"d" da mesma norma citada.
Compulsando os autos, verifica-se que o requerimento foi devidamente apresentado pelo órgão
partidário, por meio do seu advogado regularmente constituído, tendo sido autuado na classe
Petição e distribuído para o Juízo competente.
De igual modo, percebe-se que o processo não foi recebido com efeito suspensivo e está instruído
com a devida documentação, tendo seguido o rito previsto na Resolução-TSE n.º 23.553/2017, de
modo que restaram atendidas as determinações do art. 83, §§1º e 2º, inciso III, da norma
supracitada.
A apresentação do pedido de regularização das contas eleitorais não enseja novo julgamento,
cabendo apenas o reconhecimento ou não da regularização da situação de inadimplência.
Analisando o parecer exarado pela Unidade Técnica, a falha detectada nas presentes contas foi a
ausência de conta bancária, que constitui vício grave, que em tese ensejaria a desaprovação das
contas, uma vez que compromete a higidez das contas.
A propósito, como bem disse a douta representante do Ministério Público Eleitoral:
"(...) a principio, geram a desaprovação das contas e que, segundo esclareceu o prestador de
contas, por meio de nota explicativa, são consequências lógicas do desatendimento aos artigos 10
e 56, I, alínea "a" da Resolução-TSE 23.553/2017, que tratam da obrigatoriedade de abertura de
conta bancária específica para as eleições.
Não se olvida, por outro lado, que tal inconsistência, apesar de grave e relevante, sequer enseja o
julgamento das contas como não prestadas, mas somente como desaprovadas, de modo a permitir
o afastamento dos efeitos da inadimplência (omissão na prestação de contas) e a consequente
revogação das sanções dela decorrentes.
Ademais, impende salientar que o referido vício - não abertura de conta bancária - não se mostra
passível de saneamento, diante da impossibilidade de abertura retroativa de conta referente a
exercício financeiro já encerrado, razão pela qual, conclui-se não ser razoável que tal
irregularidade constitua óbice ao deferimento do pedido de regularização, sob pena de imposição
de sanção perpétua, o que nos parece incompatível como Estado Democrático de Direito" (fls. 51
/52).
Contudo, não foi constatada irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário ou
recebimento de recursos de origem não identificadas tampouco de fonte vedada, o que impõe o
reconhecimento da regularidade da situação partidária e como corolário a revogação da
penalidade imposta na sentença proferida nos autos de Prestação de Contas n. 5993.2018.6.11.0049, em apenso.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial eleitoral:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2014.
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA DE
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. IRREGULARIDADE: AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. CONTAS DECLARADAS NÃO PRESTADAS ORIGINALMENTE, COM TRÂNSITO
EM JULGADO (PC Nº 52-70.2015.6.26.0314). A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS NÃO ENSEJA NOVO JULGAMENTO DAS
CONTAS.

DESPROVIMENTO

DO

RECURSO.

DEFERIMENTO

DO

PEDIDO

DE

REGULARIZAÇÃO, "DE OFÍCIO", COM DETERMINAÇÃO. (RECURSO nº 392, Acórdão de 31/07
/2019, Relator(a) MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, Publicação: DJESP - Diário da Justiça
Eletrônico do TRE-SP, Data 08/08/2019 ):
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLI-TICO. EXERCIC10 DE
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Eletrônico do TRE-SP, Data 08/08/2019 ):
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLI-TICO. EXERCIC10 DE
2014. Sentença de desaprovação. Não abertura de conta bancária. Pedido de Regularização da
situação de inadimplência. Contas declaradas não prestadas originalmente. PARCIAL
PROVIMENTO". (RE 64-80, Relatar (a): Juiz MARCELO COUTINHO GORDO, Julgado em 27/06
/2019).
Em que pese às irregularidades formais apontadas no parecer técnico, tais falhas não impediu a
aferição da origem e a destinação dos recursos declarados, sendo possível vislumbrar a licitude da
movimentação, ou seja, não ocorreram arrecadações de fontes vedadas, motivo pelo qual, é de
rigor, julgar procedente o pedido.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido e
reconheço a regularização da prestação de contas do PARTIDO PROGRESSISTA - PP, referentes
ao exercício financeiro do ano de 2018.
Intimem-se o advogado constituído por meio do DJe e o Ministério Público pessoalmente mediante
remessa dos autos com vista.
Considerando que não há valores a recolher, pois a decisão sobre as contas não prestadas não
impôs multa ou devolução de valores ao erário (autos apenso), restabeleço o direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e reverto a suspensão do registro ou da anotação do
órgão de direção estadual ou municipal, devendo ser expedidas as devidas comunicações bem
como nos registros dos Sistemas de Informações Partidárias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitado em julgado, certifique-se o cumprimento de todas as determinações, inclusive quanto
ao registro no Sistema de Informações de Contas Eleitorais - SICO deste julgamento e após
arquive-se.
Várzea Grande, 11 de novembro de 2019.
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
AUTOS Nº 66-51.2019.6.11.0049
Protocolo nº 10862/2019
Prestação de Contas - Exercício 2018
Requerente: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA REPÚBLICA (PR)
Advogado: Osmar Milan Capilé - OAB/MT 835
Vistos Etc.
Trata-se de Requerimento de Regularização de Contas da Comissão Provisória Municipal do
Partido da República (PR) de Várzea Grande, relativa ao exercício financeiro do ano de 2018,
tendo em vista que tais contas foram julgadas como NÃO PRESTADAS, no processo de Prestação
de Contas nº 64-18.2018.6.11.0049, em apenso.
Na ocasião, as contas foram julgadas como não prestadas em face da intempestividade da
prestação de contas e a ausência dos extratos bancários destinados à movimentação de outros
recursos.
O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 12/03/2019.
O partido veio a protocolar o presente pedido de Regularização em 08/06/2019, sem documentos
(fls. 02/05).
Parecer Técnico Preliminar pugnando pela notificação do prestador de contas para, no prazo de
três dias apresentar a prestação de contas retificadora contendo as peças necessárias (art. 56, da
Resolução TSE n. 23553/2017) - fls. 12/13.
O partido apresentou justificativas e documentos (fls.18/54).
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado
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O partido apresentou justificativas e documentos (fls.18/54).
Os autos foram encaminhados para a Unidade Técnica, a qual apresentou parecer conclusivo às
fls. 58/59 concluindo pela desaprovação das contas de campanha das eleições gerais do exercício
de 2018, diante das seguintes irregularidades:
a. Não houve a indicação das informações referentes às contas bancárias de outros recursos na
prestação de contas e na base de dados do extrato eletrônico, contrariando os artigos 10 e 56,
inciso I, alínea "a" da Resolução-TSE n. 23.553/2017, impossibilitando a análise da movimentação
financeira da campanha;
b. 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, inciso II, alínea "a" da Resolução-TSE n. 23.553/2017).
Por sua vez, os autos foram remetidos à douta representante do Ministério Público Eleitoral, a qual
em sede preliminar pugnou pelo cumprimento do disposto no art. 83, §1º, da Resolução TSE n.
23.553/2017, acerca da expedição de edital para que qualquer partido político, candidato ou
coligação possa impugnar as prestação de contas no prazo de três dias. Caso a providência tenha
sido cumprida, analisou o mérito, pugnando ao final pelo deferimento da regularização das contas
não prestadas relativas ao ano de 2018, o afastamento dos efeitos de sua inadimplência (fls. 62
/67).
Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.
É a síntese. Fundamento. Decido.
O art. 59 da Resolução TSE n. 23 553/2017 estabelece a expedição de edital para qualquer partido
político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, possa
impugná-las no prazo de 3 (três) dias, in verbis:
"Art. 59 - Com a apresentação das contas finais, a Justiça Eleitoral disponibilizará as informações a
que se refere o inciso I do caput do art. 56 desta resolução, bem como os extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral, na página do TSE na internet, e determinará a imediata
publicação de edital para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério
Público, bem como qualquer outro interessado, possa impugná-las no prazo de 3 (três) dias".
Compulsando os autos, verifico que não houve o cumprimento da providência disciplinada no
artigo acima descrito, motivo pelo qual, razão assiste ao Ministério Público Eleitoral no tocante de
converter o julgamento em diligência para o cumprimento de tal providência.
Dessa forma, com o fim de evitar eventual nulidade processual, converto o julgamento em
diligência e determino a publicação de edital para que qualquer partido politico, candidato ou
coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, possa impugná-las no prazo
de 03 (três) dias, nos termos do art. 59, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Havendo impugnação, autue-se em separado, notificando-se o órgão partidário para manifestação
no prazo de 03 (três) dias, encaminhando-se cópia da impugnação e dos documentos que a
acompanham.
Não havendo impugnação, certifique-se nos autos e venham os autos conclusos para sentença.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Várzea Grande, 11 de novembro de 2019.
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR
Juiz Eleitoral

ATOS DA 55ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
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AUTOS Nº. 139-05.2019.6.11.0055 - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Protocolo nº 7.498/2018
Prestação de Contas Anual - Exercício de 2018
Partido Democrático Trabalhista - PDT
Diretório Municipal de Cuiabá/MT
Advogado: Lourival Ribeiro Filho - OAB/MT 5.073
Advogada: Nadia Lemos Gonçalves - OAB/MT 17.961
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Anuais do órgão municipal do Partido Democrático Trabalhista PDT, referentes ao exercício de 2018.
O edital de publicação da prestação de contas foi regularmente publicado, consoante se vê às fls.
13/14.
Às fls. 15 foi certificado o decurso do prazo para os demais partidos políticos examinarem as
contas apresentadas, bem como o decurso do prazo para impugnação.
O Relatório de Exames Preliminar (fls. 21/25) concluiu para a necessidade de realização de
diligências, objetivando a complementação de documentos.
O Partido Político, intimado para manifestar (fls. 27), deixou decorrer o prazo in albis (fls. 28).
O Relatório Técnico Conclusivo de contas (fls. 31/32) concluiu pela manutenção das
irregularidades apontadas no relatório preliminar, opinando pela desaprovação da prestação de
contas do exercício financeiro de 2018.
O partido político, intimado para oferecer defesa e indicar as provas que pretende produzir, deixou
decorrer o prazo sem manifestação (fls. 38).
O Ministério Público, às fls. 39, manifestou pela desaprovação das contas.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
Compete a Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral (art. 34 e incisos, da Lei nº.
9.096/95 c/c artigo 17, inciso III, da Constituição Federal).
Analisando os autos, verificou-se que o partido político, devidamente intimado para sanar as
inconsistências apontadas no relatório preliminar de fls. 21/25, permaneceu inerte (fls. 28).
O parecer de fls. 31/32 destacou que não foram apresentados todos os documentos de que trata o
art. 29 da Res. TSE nº 23-464/2015, opinando pela desaprovação de contas.
Observo que a inércia do partido político que, devidamente notificado, deixa de prestar os devidos
esclarecimentos e de carrear a documentação indispensável, impõe a desaprovação das contas e
suas consequências.
Neste sentido:
"PRESTAÇÃO DE CONTAS - PTdoB - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 - CONTAS
DESAPROVADAS - SUSPENSÃO DE REPASSE DO FUNDO PARTIDÁRIO. 1. A agremiação,
regularmente intimada, não forneceu os esclarecimentos necessários à análise das contas
apresentadas. 2. O conjunto das irregularidades, em especial, a ausência dos extratos bancários e
a não colação de todas as peças exigidas pela Res. 21.841/04, impede verificar a confiabilidade
das informações prestadas e compromete a regularidade das contas. 3. Contas desaprovadas e,
ante a contumácia, aplica-se a suspensão do repasse do fundo partidário por 12 meses."
(Processo PCONT 8679 DF Publicação DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 019,
Data 02/02/2015, Página 03, Julgamento 29 de Janeiro de 2015 Relator JOSAPHÁ FRANCISCO
DOS SANTOS).
"PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PSOL - EXERCÍCIO 2010 - AUSÊNCIA DE
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"PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PSOL - EXERCÍCIO 2010 - AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DE TODO O PERÍODO - DESPESAS
REALIZADAS SEM O CORRESPONDENTE DOCUMENTO FISCAL OU RECIBO - NÃO
APRESENTAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO - LIVRO RAZÃO INCOMPLETO - IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DA CONTINUIDADE DOS SALDOS CONTÁBEIS - FALHAS INSANÁVEIS DESAPROVAÇÃO. 1. A ausência de extrato bancário de todo o período referente ao exercício de
2010 prejudicou a análise da movimentação financeira da agremiação partidária, constituindo falha
que, por si só, impõe a desaprovação das contas; 2. A existência de despesas sem o devido
documento fiscal de comprovação ou recibos, também constitui falha de natureza insanável; 3. A
não apresentação do livro diário e o livro razão incompleto compromete a análise acerca da
continuidade dos saldos contábeis em relação ao exercício anterior; 4. Precedentes; 5.
Desaprovação das contas." (Processo PC 6985, RN, Publicação DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 07/08/2013, Página 10, Julgamento 6 de Agosto de 2013, Relator AMILCAR MAIA).
Conforme já referido, verifica-se flagrante desobediência à norma, de forma que, diante do parecer
apresentado, corroborado pelas jurisprudências acima transcritas, a desaprovação das contas é
medida que se impõe.
Diante do exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido Democrático Trabalhista - PDT,
do Município de Cuiabá/MT, referente ao exercício financeiro de 2018, com fulcro no art. 36, da Lei
nº 9.096/95, c/c art. 46, III, Resolução TSE nº 23.464/2015.
P.I.C.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cuiabá, 06 de novembro de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

AUTOS Nº. 158-11.2019.6.11.0055 - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Protocolo nº 13-595/2018
Prestação de Contas Anual - Exercício de 2018
Partido da Mobilização Nacional - PMN
Diretório Municipal de Cuiabá/MT
Adv.: Terezinha Carvalho Dias - OAB/SP 320.922 e Outros.
Vistos.
Trata-se de Prestação de Contas Anuais do órgão municipal do Partido da Mobilização Nacional PMN, referentes ao exercício de 2018.
O edital de publicação da prestação de contas foi regularmente publicado, consoante se vê às fls.
09/10.
Às fls. 15, foi certificado o decurso do prazo para os demais partidos políticos examinarem as
contas apresentadas, bem como o decurso do prazo para impugnação.
O Relatório de Exames Preliminar (fls. 26/28) concluiu para a necessidade de realização de
diligências, para que o Partido Político reapresentasse a prestação de contas nos moldes da Res.
TSE nº. 23.546/2017.
O partido político manifestou às fls. 31/32, juntando os documentos de fls. 33/38.
No parecer conclusivo juntado às fls. 41/41-vº, manifestou-se pela desaprovação das contas à vista
da manutenção de irregularidades.
O partido político, intimado para oferecer defesa, manifestou às fls. 48/49, pugnando pela
aprovação da prestação de contas, ou alternativamente, a aprovação com ressalvas.
O Ministério Público, às fls. 55/55-vº, manifestou pela desaprovação das contas.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
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É o relatório.
Decido.
Compete a Justiça Eleitoral a fiscalização e o julgamento sobre a escrituração contábil e a
prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral (art. 34 e incisos, da Lei nº.
9.096/95 c/c artigo 17, inciso III, da Constituição Federal).
Analisando os autos, verificou-se que o partido político deixou de corrigir parte das irregularidades
apontadas no parecer de fls. 25/28.
Dentre as inconsistências apontadas no referido relatório, destacou-se:
a. "A agremiação municipal do PMN, não manteve de escrituração contábil sob responsabilidade
de profissional habilitado em contabilidade. Descumprindo o que estabelece o artigo 25 da
Resolução do TSE nº 23.546/2017, in verbis: "Os órgãos partidários, em todas as esferas, são
obrigados a adotar escrituração contábil digital, independentemente da existência ou não da
movimentação financeira de qualquer natureza de recurso". Ressalta-se que quanto a esfera
municipal, essa obrigação passou a vigorar do exercício de 2017, a ser apresentada em 30/04
/2018, conforme art. 66 da supracitada resolução.
Ao partido político foi oportunizada a apresentação de defesa, tendo manifestado às fls. 48/49,
limitando-se a ratificar as informações prestadas em sua última manifestação.
Consoante afirmou o parecerista de fls. 41/41-vº, "os órgãos partidários, em todas as esferas, são
obrigados a adotar escrituração contábil digital, independentemente da existência da
movimentação financeira de qualquer natureza de recurso".
A inconsistência apontada importa em irregularidade grave, impondo a desaprovação das contas
de campanha.
Neste sentido:
"PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. EXERCÍCIO
2017. INTEMPESTIVIDADE. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. REMESSA À RFB.
COMPROVANTE. AUSÊNCIA. CONTAS DESAPROVADAS.
I - Consoante precedentes jurisprudenciais, a extemporaneidade na apresentação das contas
anuais do partido político, quando ainda não julgada a "não prestação" destas, não impede o seu
exame e tampouco acarreta, por si só, a sua rejeição, porquanto é objetivo da Justiça Eleitoral a
fiscalização e o controle da movimentação financeira dos partidos políticos. Desse modo, impõe-se
o conhecimento e exame das contas e, no caso de aprovação, há que se lhe pronunciar a ressalva
da intempestividade
II - A Escrituração Contábil Digital, compreendendo os livros Diário e Razão, é obrigação contábil
imposta a todos os Partidos Políticos, independentemente da existência ou não de movimentação
financeira de qualquer espécie. No processo de prestação de contas anuais do partido político, a
ausência de comprovante da remessa da escrituração contábil digital à Receita Federal do Brasil
configura irregularidade grave que, via de consequência, enseja a desaprovação das respectivas
contas por desatender ao contido no art. 30 da Lei nº 9.096/95 e artigos 29, inciso I, e 49, inciso III,
"b", da Resolução TSE n. 23.464/2015, de modo a inviabilizar a aferição da integridade, idoneidade
e regularidade das contas apresentadas.
III - Contas desaprovadas nos termos do art. 46, inciso III, alínea "b", da Resolução TSE nº 23.464
/2015."
(Acórdão TRE/RO n. 026 de 15 de fevereiro de 2019 - Prestação de Contas n. 060011269.2018.6.22.0000 - Classe 25 - Relator: Juiz Ilisir Bueno Rodrigues).
Conforme já referido, verifica-se flagrante desobediência à norma, de forma que, diante do parecer
apresentado, corroborado pela jurisprudência acima transcrita, a desaprovação das contas é
medida que se impõe.
Diante do exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido da Mobilização Nacional - PMN,
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Diante do exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do Partido da Mobilização Nacional - PMN,
do Município de Cuiabá/MT, referente ao exercício financeiro de 2018, com fulcro no art. 36, da Lei
nº 9.096/95, c/c art. 46, III, Resolução TSE nº 23.464/2015.
P.I.C.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
Cuiabá, 06 de novembro de 2019.
CÉLIA REGINA VIDOTTI
Juíza Eleitoral

ATOS DA 60ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO N° 5-60.2019.6.11.0060 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
- PARTIDOS - ELEIÇÕES 2016
PROCESSO: 5-60.2019.6.11.0060 - Protocolo 9.516/2019
ASSUNTO: Prestação de Contas - Partido - Eleições 2016
PARTIDO: Partido Republicano Progressista - PRP
INTERESSADOS: Jorge Antônio Cardoso - Presidente do partido
Valdeni Simões - Tesoureiro do partido
Vistos.
Trata-se de informação referente à ausência de prestação de contas relativa às Eleições 2018 do
Partido Republicano Progressista - PRP de Campo Novo do Parecis-MT, que manteve
representação municipal válida durante o período eleitoral.
À f. 03, constam informações acerca da inexistência de recebimento ou repasse de recursos ao
partido.
Regularmente notificada, a agremiação partidária deixou transcorrer in albis o prazo de 72 horas
para apresentar sua prestação de contas (f. 13).
Assim agindo, a agremiação partidária deixou de cumprir sua obrigação legal de prestar contas de
campanha, consoante determina o art. 41, II, "d", da Resolução TSE n. 23.463/2015.
Instado a se manifestar, o Ministério Público eleitoral emitiu parecer opinando que as contas sejam
julgadas não prestadas.
Ante o exposto, com fulcro no art. 68, IV, "a" da Resolução TSE n. 23.463/2015, julgo NÃO
PRESTADAS as contas da direção municipal do Partido Republicano Progressista - PRP de
Campo Novo do Parecis-MT e, consequentemente, nos termos do art. 73, II, da Resolução TSE n.
23.463/2015, determino a perda do direito ao recebimento da quota do fundo partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção municipal.
Registre-se. Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Após o trânsito em
julgado em cumprimento às formalidades legais e anotação no SICO, arquivem-se os autos com as
baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Campo Novo do Parecis, 18 de outubro de 2019.
PEDRO DAVI BENETTI
Juiz Eleitoral

DESPACHOS
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PCE 0600008-63.2019.6.11.0060 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS DE
PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES 2018
PCE 0600008-63.2019.6.11.0060
Prestação de Contas Eleitorais de Partido Político - Eleições 2018
Partido da República - PR de Campo Novo do Parecis-MT
Vistos.
1. Diante da informação prestada pelo Chefe do Cartório - 60ª ZE- Campo Novo do Parecis-MT,
determino que se notifique o diretório municipal do Partido da República (PR), que deixou de
apresentar suas contas eleitorais do ano de 2018, nas pessoas do presidente e do tesoureiro ou
daqueles que desempenhem funções equivalentes, para que supram a omissão no prazo de 3
(três) dias.
2. Transcorrido o prazo sem a apresentação das contas, determino a imediata suspensão do
repasse das cotas do Fundo Partidário.
3. Persistindo a não apresentação das contas, determino, sucessivamente: a juntada dos extratos
eletrônicos que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 6º, inciso lll, art. 52,
da Resolução TSE n° 23.553/2017; a colheita e certificação no processo das informações obtidas
nos sistemas da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário; as demais providências que entender
necessárias.
4. Apresentadas as contas, proceda conforme disposto no artigo 59, da Resolução 23.553/2017, e
publique-se edital abrindo prazo de 3 (três) dias para que, partidos, candidatos, coligações e o
Ministério Público, apresentem impugnação.
Cumpra-se.
Campo Novo do Parecis-MT, 4 de novembro de 2019.
PEDRO DAVI BENETTI
Juiz Eleitoral
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